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WSTĘP 

Turystyka jest coraz istotniejszą częścią współczesnego świata i w coraz wy-
raźniejszy sposób przyczynia się do kształtowania przestrzeni dostępnej człowie-
kowi. Jej stały rozwój wiąże się ze zmianami zachodzącymi w społecznościach 
o wysokim i średnim poziomie rozwoju, w których przeznaczanie czasu wolnego 
na aktywność o charakterze turystycznym stało się normą wynikającą z prefero-
wanych wzorców stylu życia, kładących nacisk na zdrowie, kondycję, wartości 
poznawcze i nowe przeżycia. Decyzja o wyjeździe turystycznym powoduje poja-
wienie się u potencjalnego turysty szeregu potrzeb wymagających zaspokojenia, 
by te zamierzenia zrealizować. Zasięg i różnorodność popytu zgłaszanego przez 
turystów powodują, że możliwości jego zaspokojenia pojawiają się w różnych 
sektorach gospodarki. Cała sfera działań, urządzenia i środki mające na celu za-
spokojenie potrzeb kreowanych przez turystów określane są mianem gospodarki 
turystycznej. W ujęciu systemowym gospodarka turystyczna obejmuje wszystkie 
działania służące zaspokojeniu popytu turystycznego od adaptacji środowiska 
przyrodniczego dla potrzeb ruchu turystycznego po stwarzanie warunków umoż-
liwiających rozwój turystyki.

Szeroki zakres działań podejmowanych w celu obsługi ruchu turystycz-
nego, ich usytuowanie w większości sektorów gospodarki narodowej, liczba 
zarówno wewnętrznych powiązań między nimi, jak i zewnętrznych sprawiają, 
że gospodarka turystyczna jest bardzo obszerną kategorią badawczą. W jej ra-
mach rozpatruje się zróżnicowane problemy na trzech głównych płaszczyznach: 
ekonomiczno-prawnej, społecznej oraz przestrzenno-środowiskowej. Kwestie 
ekonomiczno-prawne związane są z funkcjonowaniem podmiotów zaangażowa-
nych bezpośrednio i pośrednio w obsługę ruchu turystycznego oraz ze znacze-
niem turystyki dla gospodarki. Zagadnienia społeczne dotyczą przede wszystkim 
zatrudnienia w gospodarce turystycznej oraz związanych z nim konsekwencji, 
rozpatrywanych nie tylko z punktu widzenia pracodawców i gospodarki, lecz 
także indywidualnych pracowników. Sfera przestrzenno-środowiskowa obejmu-
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je relacje pomiędzy gospodarką turystyczną a środowiskiem (wykorzystanie śro-
dowiska przez gospodarkę turystyczną i konieczność jego ochrony), ze szczegól-
nym uwzględnieniem kształtowania i kreowania układów przestrzennych przez 
turystykę. Ponadto zaprezentowane zagadnienia można rozpatrywać w różnych 
odniesieniach przestrzennych, od układów lokalnych po wymiar globalny. 

Tak szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem współ-
czesnej gospodarki turystycznej spowodowało przyjęcie tej tematyki za wiodącą 
w jubileuszowym zeszycie naukowym przygotowanym z okazji dziesięciolecia 
działalności Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Publikacja została podzielona na dwie części, z których pierwsza ma cha-
rakter jubileuszowy i stanowi prezentację zawierającą: 

− historię katedry od momentu jej utworzenia w 1999 roku,
− sylwetki pracowników, ich główne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne 

i organizacyjne,
− omówienie realizowanych typów kształcenia oraz innych typów 

aktywności związanych z procesem dydaktycznym.
Część merytoryczna publikacji to zbiór 24 artykułów napisanych przez za-

proszonych gości – naukowców z różnych środowisk naukowych współpracują-
cych z Katedrą Zarządzania Turystyką – oraz jej pracowników. Teksty poświęco-
ne są współczesnym aspektom funkcjonowania gospodarki turystycznej. 

Beata Meyer



I
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DZIESIĘĆ LAT KATEDRY ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ

W 1997 roku władze ówczesnego Wydziału Transportu i Łączności Uni-
wersytetu Szczecińskiego podjęły decyzje o rozszerzeniu profi lu dydaktycznego 
wydziału. Obok dwóch specjalności na kierunku ekonomia (ekonomika i orga-
nizacja transportu, ekonomika i organizacji łączności) oraz dwóch na kierunku 
zarządzanie i marketing (zarządzanie fi nansami w podmiotach gospodarczych, 
zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach łączności) utworzono nową spe-
cjalność na pierwszym z wymienionych kierunków – ekonomikę turystyki.

Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w roku akademickim 1998/1999 zarówno 
na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a od czwartego semestru mogli 
kontynuować studia na wybranej specjalności. 

Wprowadzenie nowego profi lu kształcenia wiązało się z koniecznością 
utworzenia jednostki organizacyjnej wydziału odpowiedzialnej za tę specjal-
ność, zwłaszcza że oczekiwano dużego zainteresowania kandydatów, ponieważ 
w szczecińskim ośrodku akademickim do 1998 roku żadna uczelnia wyższa nie 
oferowała studiów na kierunku lub specjalności turystycznej. Przedsiębiorcy 
turystyczni w regionie zachodniopomorskim, charakteryzującym się wysokimi 
walorami turystycznymi, rozwiniętą infrastrukturą turystyczną (największą 
w Polsce bazą noclegową) oraz wysokim poziomem ruchu turystycznego kra-
jowego i zagranicznego (w tym tranzytowego), zgłaszali zapotrzebowanie na 
wysoko kwalifi kowane kadry. Na te oczekiwania odpowiedziała oferta dydak-
tyczna Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W następ-
nych latach wiele uczelni szczecińskich (publicznych i prywatnych) wprowadziło 
do ofert kształcenia najpierw specjalności, a następnie kierunki turystyczne.

Pierwsze działania w zakresie tworzenia podstaw organizacyjnych kształce-
nia podjęto w Katedrze Transportu Samochodowego kierowanej przez ówczes-
nego rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr. hab. Huberta Bronka. 
W katedrze tej zatrudniono dwoje asystentów, których zadaniem było przygoto-
wanie do realizacji procesu kształcenia. 

W maju 1999 roku z inicjatywy nowo wybranych władz już Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług na kadencję 1999−2002, a bezpośrednio dziekana 
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prof. dr. hab. Józefa Perenca, misję utworzenia nowej jednostki dydaktyczno-
-naukowej Wydziału powierzono piszącemu te słowa. Decyzją Rady Wydziału 
z czerwca 1999 roku utworzono Katedrę Zarządzania Turystyką, która formalnie 
rozpoczęła działalność 1 października 1999 roku.

Zanim katedra zaczęła prowadzić działalność dydaktyczną, grupa przy-
szłych pracowników tej jednostki podjęła prace nad przygotowaniem programu 
studiów, treści kształcenia, środków dydaktycznych (w tym wyposażenia w księ-
gozbiór bibliotekę wydziałową), nawiązaniem kontaktów z praktyką gospodar-
czą i samorządową dotyczących staży naukowych i praktyk studenckich. 

Skład Katedry Zarządzania Turystyką w październiku 1999 roku przedsta-
wiał się następująco:

1) dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk – kierownik,
2) mgr Agnieszka Bott – asystent,
3) mgr Dawid Milewski – asystent,
4) mgr Daniel Szostak – asystent,
5) mgr Anna Tokarz – asystent.

W początkowym okresie funkcjonowania katedry stale współpracowały 
mgr Agnieszka Smalec (Katedra Marketingu Usług) oraz dr Beata Meyer (Kate-
dra Doktryn Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej), która od roku akade-
mickiego 2000/2001 została pracownikiem katedry. 

Funkcjonowanie jednostki naukowej to przede wszystkim kadra. W kolej-
nych latach do pracowników dydaktyczno-naukowych dołączyli: mgr Agnieszka 
Lewandowska (2002, obecnie Sawińska), mgr Adam Pawlicz (2003), mgr Marta 
Sidorkiewicz (2005), mgr Anna Dołowy (2005, obecnie Gardzińska), mgr Tomasz 
Mańkowski (2005).

Z kadrą dydaktyczną wiąże się proces rozwoju naukowego. W 2002 
roku odbyły się pierwsze obrony doktorskie. Doktorami nauk ekonomicznych 
zostali wówczas: Anna Tokarz, Agnieszka Bott-Alama, Daniel Szostak, Dawid 
Milewski. Pierwsze kolokwium habilitacyjne pracownika katedry miało miejsce 
w styczniu 2005 roku, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzy-
skała Beata Meyer.

W końcu roku akademickiego 2007/2008 w katedrze zatrudnionych było 
dziesięcioro pracowników, rok później dziewięcioro, w tym: dwoje profe-
sorów nadzwyczajnych US, czworo adiunktów i troje asystentów. Z katedry 
odeszli w 2002 roku dr Agnieszka Bott-Alama, która w kolejnych latach praco-
wała w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, oraz 
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dr Daniel Szostak – obecnie adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Niezależnie od awansów naukowych pracownicy katedry rozwijali dorobek 
dydaktyczny i naukowy. Osiągnięcia te zostały przedstawione w następnych roz-
działach niniejszej publikacji. Pierwszą zwartą publikacją przygotowaną przez 
zespół katedry był skrypt Turystyka. Zarys wykładu, wydany przez Fundację na 
rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w 2001 roku. W tym samym roku zorgani-
zowano pierwszą konferencję naukową pt. Sektor turystyczny w społeczeństwie 
informacyjnym. Turystyka – poczta – telekomunikacja. Następne lata przyniosły 
dynamiczny rozwój naukowy pracowników, co wpłynęło na wysoką pozycję 
Katedry na Wydziale oraz w Uniwersytecie Szczecińskim i stanowiło podstawę 
do rozpoznawalności szczecińskiego ośrodka ekonomiki turystyki w Polsce, 
a także w Europie.

Pierwsze dziesięć lat funkcjonowania katedry to okres kształtowania obszaru 
badawczego. Do podstawowych zagadnień badawczych można zaliczyć:

– regionalne problemy rozwoju turystyki,
– współpracę podmiotów w gospodarce turystycznej,
– politykę turystyczną,
– jakość usług turystycznych,
– system informacji turystycznej,
– nowoczesne technologie w gospodarce turystycznej,
– zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
– kształtowanie przestrzeni turystycznej,
– marketing usług turystycznych,
– promocję obszarów turystycznych
– kadry w gospodarce turystycznej,
– innowacyjność w sektorze turystycznym,
– transport turystyczny,
– turystykę uzdrowiskową,
– turystykę biznesową,
– turystykę morską, 
– turystykę wiejską,
– turystykę transgraniczną.

Niezależnie od zagadnień dotyczących turystyki pracownicy podejmują badania 
w zakresie szeroko rozumianego sektora usługowego i szczegółowo niektórych 
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infrastrukturalnych gałęzi usługowych (poczty, telekomunikacji, transportu) 
i handlu oraz gospodarki przestrzennej.

Wśród najistotniejszych osiągnięć pracowników katedry należy wymienić:
– awanse naukowe – 1 kolokwium habilitacyjne, 6 doktoratów;
– uzyskanie statusu periodyku kategoryzowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Zeszytu Naukowego Ekonomiczne 
Problemy Turystyki (4 pkt);

– cykl podręczników akademickich dla studentów kierunków i specjalno-
ści turystycznych wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN: Mar-
keting usług turystycznych (2005), Ekonomika turystyki (2006), Obsługa 
ruchu turystycznego (2006), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarzą-
dzanie (2008), Gospodarka turystyczna (2008), Strategie rozwoju tury-
styki w regionie (2009);

– organizację pięciu ogólnopolskich cyklicznych konferencji naukowych 
dotyczących gospodarki turystycznej;

– udział w dużym projekcie badawczym fi nansowanym ze środków 
Unii Europejskiej, dotyczącym innowacyjności i struktur klastrowych 
w gospodarce turystycznej województwa zachodniopomorskiego;

– uzyskanie grantu MNiSW dla projektu dotyczącego systemu informacji 
turystycznej;

– działalność Koła Naukowego Turystyki KoNTurUS;
– liczne nagrody, w tym Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dla prof. Beaty Meyer, a także nagrody rektora Uniwersytetu Szczeciń-
skiego (indywidualne i zespołowe);

– współpracę ze środowiskiem branży turystycznej, samorządem teryto-
rialnym, regionalną i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz samo-
rządami gospodarczymi;

– szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami nauko-
wymi;

– duże zainteresowanie ofertą kształcenia na specjalnościach turystycz-
nych.

O wysokiej jakości kształcenia świadczą sukcesy absolwentów, którzy podjęli 
zatrudnienie w gospodarce turystycznej i jednostkach samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli, zajmując wysokie funkcje kierownicze.

Rozwój kadrowy, naukowy i dydaktyczny umożliwił wyodrębnienie ze 
struktury katedry jednostki podrzędnej – Zakładu Gospodarki Turystycznej 
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i Uzdrowiskowej. W październiku 2009 skład osobowy Katedry Zarządzania 
Turystyką przedstawiał się następująco:

1) dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk – kierownik katedry,
2) dr Dawid Milewski – adiunkt,
3) dr Adam Pawlicz – adiunkt,
4) dr Anna Tokarz – adiunkt,
5) mgr Marta Sidorkiewicz – asystent,

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej:
6) dr hab. prof. US Beata Meyer – kierownik zakładu,
7) dr Agnieszka Sawińska – adiunkt,
8) mgr Anna Gardzińska – asystent,
9) mgr Tomasz Mańkowski – asystent.

Funkcjonowanie jednostki naukowej-dydaktycznej nie byłoby możliwe bez 
współpracy przedstawicieli środowisk naukowych i praktyki gospodarczej. Nie 
sposób wymienić wszystkich i podziękować za współpracę w okresie minionych 
dziesięciu lat. Tą drogą w imieniu pracowników katedry pragnę podziękować 
zaprzyjaźnionym przedstawicielom środowisk naukowych z Jeleniej Góry, 
Trójmiasta, Poznania, Wrocławia, Białegostoku, Krakowa, Katowic, Warszawy, 
Łodzi, Lublina, a także instytucjom i podmiotom gospodarczym ze Szczecina 
i regionu zachodniopomorskiego.

Aleksander Panasiuk
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ANNA GARDZIŃSKA (DOŁOWY) była studentką na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, na kierunku ekonomia, specjalność 
ekonomika turystyki. W lipcu 2005 roku obroniła pracę 
magisterską pt. Wybrane formy promocji produktu tu-
rystycznego województwa zachodniopomorskiego. W paź-
dzierniku 2005 roku rozpoczęła pracę dydaktyczną, pra-
cując przez semestr zimowy na zlecenie. W lutym 2006 
roku została zatrudniona na stanowisku asystentki w Ka-
tedrze Zarządzania Turystyką.

Anna Gardzińska była członkinią komitetu organizacyjnego cyklicznych 
konferencji turystycznych przygotowywanych przez katedrę. W przygotowaniu 
pierwszej konferencji pomagała jeszcze jako studentka, angażując się od IV roku 
studiów w prace Ośrodka Promocji Wydziału. 

Zainteresowania naukowe Anny Gardzińskiej koncentrują się wokół zagad-
nień polityki turystycznej, a w szczególności dotyczą działalności organizacji 
turystycznych w Polsce i w Niemczech oraz ich wzajemnej współpracy w two-
rzeniu produktu turystycznego. Chcąc zapoznać się z tą problematyką nie tylko 
od strony teorii, lecz także praktyki, odbyła miesięczny staż w niemieckiej regio-
nalnej organizacji turystycznej Schwarzwald Tourismus GmbH. 

W 2008 roku Rada Wydziału otworzyła jej przewód doktorski na temat 
Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego 
na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego.

Anna Gardzińska jest współautorką publikacji zwartych z zakresu gospo-
darki turystycznej i usług, m.in. Obsługa ruchu turystycznego (2006), Hote-
larstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie (2008), Gospodarka turystyczna 
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(2008). Jest także autorką i współautorką ponad 20 artykułów naukowych i refe-
ratów, m.in.:
Pomorski Krajobraz Rzeczny − przykład transgranicznego produktu turystycz-

nego (2008),
Instrumenty motywacji pracowników przedsiębiorstw turystycznych na przykła-

dzie hoteli w Szczecinie (2008),
Kooperacja podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w regionie 

(2007),
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jako instytucja wspie-

rająca rozwój turystyki w województwie zachodniopomorskim (2007),
Współpraca podmiotów gospodarki turystycznej na szczeblu regionalnym 

w województwie zachodniopomorskim (2006),
Znaczenie regionalnych organizacji turystycznych dla promocji turystyki 

w regionie na przykładzie zachodniopomorskiej regionalnej organizacji 
turystycznej (2006).
Anna Gardzińska uczestniczyła także w projektach turystycznych, m.in. 

Opracowanie strategii rozwoju markowego polsko-niemieckiego produktu 
turystycznego − Szlak Solny oraz Pomorski Krajobraz Rzeczny w Wojewódz-
twie Zachodniopomorskim – program rozwoju transgranicznego produktu tu-
rystycznego. 

Z zakresu przedmiotów o tematyce turystycznej Anna Gardzińska prowadzi 
ćwiczenia z polityki turystycznej oraz geografi i turystyki.

TOMASZ MAŃKOWSKI w lutym 2005 roku obronił 
pracę magisterską pt. Zintegrowane systemy informa-
tyczne w realizacji procesów logistycznych dystrybucji 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. Od semestru zimowego 2005/2006 
rozpoczął pracę w Katedrze Zarządzania Turystyką 
na stanowisku asystenta.

W październiku 2007 roku, po zaakceptowaniu 
przez Radę Wydziału zakresu konspektu oraz otwarciu przewodu doktorskiego, 
rozpoczął pracę nad doktoratem na temat Porty bałtyckie jako stymulator roz-
woju turystyki morskiej w Polsce. 
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W pracy naukowej Tomasz Mańkowski zajmuje się problematyką turys-
tyki morskiej, a w szczególności zagadnieniami związanymi z morską żeglugą 
wycieczkową oraz jachtingiem morskim. Zainteresowania naukowe znajdują 
swoje odzwierciedlenie w ponad 20 publikacjach z tego zakresu, m.in.:
The role of air transport in shaping the product of marine tourism (2008),
Rozwój morskich rejsów wycieczkowych na Bałtyku i ich wpływ na regiony nad-

morskie (wybrane aspekty). Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu 
pasażerskiego. Implikacje dla regionów (2008),

Znaczenie infrastruktury portowej dla rozwoju turystyki morskiej w wybranych 
portach Bałtyckich. Elementy zagospodarowania turystycznego (2007), 

Turystka morska w regionie Morza Bałtyckiego – wybrane aspekty analizy rynku. 
Dylematy i problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich (2008),

Potencjał Szczecina szansą tworzenia markowego produktu turystyki wodnej. 
Gospodarka turystyczna w regionie, przedsiębiorstwo, samorząd (2006),

Wybrane aspekty europejskiego rynku cruisingowego (2006).
Tomasz Mańkowski brał również udział w pracach nad projektami krajo-

wymi i międzynarodowymi z zakresu turystyki oraz żeglugi morskiej, których 
efektem było przygotowanie:
– opracowania w ramach polsko-hiszpańskiego projektu SEAMOTRA 

(Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises between 
Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and 
Gdynia-Szczecin-Gdańsk);

– ekspertyzy: Popyt na turystykę wodną na Pomorzu Zachodnim, w ramach 
projektu InMor – Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej 
regionu; 

– założeń budowy produktu turystycznego Zachodniopomorska Kraina Wodna 
w ramach projektu InMor – Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki mor-
skiej regionu; 

– opracowania pt. Pomorski Krajobraz Rzeczny w Województwie Zachodnio-
pomorskim – program rozwoju transgranicznego produktu turystycznego.

W pracy dydaktycznej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Tomasz 
Mańkowski prowadzi ćwiczenia z przedmiotów: ekonomika biur podróży, ana-
liza działalności gospodarczej podmiotów hotelarskich, systemy informatyczne 
w turystyce i hotelarstwie, e-turystyka, analiza działalności gospodarczej pod-
miotów turystycznych, ekonomika turystyki. 
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Poza pracą dydaktyczno-naukową od lipca 2008 roku jest zatrudniony 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, sprawując 
funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury.

BEATA MEYER ukończyła studia magisterskie w 1988 
roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Łódzkiego, kierunek: geografi a, specjalność: gospodarka 
przestrzenna i planowanie przestrzenne. Pracę zawo-
dową rozpoczęła w listopadzie 1988 roku jako asystent 
w Katedrze Geografi i Transportu Wydziału Transportu 
i Łączności (obecnie Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług) Uniwersytetu Szczecińskiego, przekształconej 
w 1998 roku w Katedrę Doktryn Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej. 
W grudniu 1995 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. 
dr. hab. Bronisława Dziedziula, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicz-
nych (specjalność: transport miejski) oraz stanowisko adiunkta (luty 1996). 
W dysertacji doktorskiej do analizy porównawczej wykorzystała materiał empi-
ryczny uzyskany podczas trzyipółmiesięcznego pobytu w Wielkiej Brytanii 
(Coventry) i Irlandii (Cork) w ramach programu TEMPUS I (marzec – czerwiec 
1992). W tym okresie zarówno zainteresowania badawcze Beaty Meyer, jak 
i prowadzone zajęcia dydaktyczne związane były z problematyką transportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem transportu masowego w aglomeracjach miejskich 
oraz ekologicznych aspektów funkcjonowania transportu. W jej działalności 
dydaktycznej dominowały zajęcia z geografi i ekonomicznej, geografi i transportu 
oraz geografi i politycznej. 

W końcu lat 90. nastąpiło rozszerzenie zainteresowań badawczych Beaty 
Meyer o zagadnienia związane z gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni, 
z uwzględnieniem relacji pomiędzy środowiskiem a gospodarką człowieka oraz 
ekonomicznych i ekologicznych konsekwencji funkcjonowania systemów spo-
łeczno-gospodarczych. Również w sferze dydaktycznej prowadzone wykłady 
i ćwiczenia dotyczyły zagadnień gospodarowania w przestrzeni: gospodarka 
przestrzenna z ochroną środowiska, ochrona środowiska, planowanie prze-
strzenne i gospodarcze w podmiotach samorządu terytorialnego, gospodarka 
a środowisko. 
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W 2000 roku Beata Meyer rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Zarządzania Turystyką, co spowodowało istotne zmiany zarówno 
w sferze zainteresowań badawczych, jak i charakterze prowadzonych zajęć dydak-
tycznych. Do wcześniejszych kategorii badawczych dołączyły kwestie związane 
z turystyką, w powiązaniu z zagadnieniami ochrony środowiska i kształtowania 
przestrzeni, z naciskiem na relacje ze środowiskiem geografi cznym. Prowadzone 
prace badawcze dotyczyły także odniesienia problemów funkcjonowania turys-
tyki w przestrzeni do konkretnych obszarów, w tym uwarunkowań i możliwości 
rozwoju turystyki, ze zwróceniem uwagi na politykę władz lokalnych i regional-
nych w zakresie turystyki. Zmianie uległ także profi l zajęć dydaktycznych pro-
wadzonych przez Beatę Meyer, obejmując dodatkowo wykłady z przedmiotów: 
geografi a turystyki, obsługa ruchu turystycznego, przewozy turystyczne. Beata 
Meyer brała udział w przygotowaniu programu studiów oraz szeregu materiałów 
dydaktycznych dla studentów specjalności turystyka i hotelarstwo. 

Rozwój zainteresowań naukowych Beaty Meyer oraz prowadzone bada-
nia pozwoliły na ramowe określenie i ugruntowanie obszaru badawczego obej-
mującego zagadnienia funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych 
w przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia turystyki w kreowa-
niu rzeczywistości gospodarczej i przestrzennej obszaru. Kilkuletnie badania 
naukowe dały podstawę do przygotowania rozprawy habilitacyjnej na temat 
Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. W styczniu 2005 
roku odbyło się kolokwium habilitacyjne i Beata Meyer uzyskała stopień doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych (w zakresie ekonomii: ekonomiki turystyki, 
polityki rozwoju lokalnego i regionalnego). 

W 2006 roku została mianowana na stanowisko profesora Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a w 2007 została kierownikiem Zakładu Gospodarki Turystycznej 
i Uzdrowiskowej w Katedrze Zarządzania Turystyką. Beata Meyer od 2002 roku 
pełni funkcję redaktora naukowego Zeszytów Naukowych US z serii Ekono-
miczne Problemy Turystyki (od nr. 2), jest także przewodniczącą Wydziałowej 
Komisji ds. Wydawnictw. 

Dodatkowe zainteresowania Beaty Meyer to problematyka regionalna i kra-
joznawcza, efektem tego są wykłady na forum Polskiego Towarzystwa Geogra-
fi cznego w Szczecinie i Poznaniu, publikacje w czasopismach krajoznawczych 
oraz udział w działalności Polskiego Towarzystwa Geografi cznego (Oddział 
Szczeciński – sekretarz 1988–1999, przewodnicząca 1999–2002, wiceprzewod-
nicząca 2002–2005, przewodnicząca 2005–).



22 Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej

Beata Meyer jest autorką ok. 120 publikacji, w tym autorką (7) i współ-
autorką (10) 17 pozycji zwartych. Jest promotorem prac magisterskich i licen-
cjackich oraz trzech dysertacji doktorskich. 

W trakcie pracy zawodowej otrzymała następujące wyróżnienia: Brązowy 
Krzyż Zasługi (2004), Nagrodę Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (2006), nagrody indywidualne (1998, 2007, 2008) i zespołowe (2004, 
2005, 2006) Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie naukowej.

DAWID MILEWSKI rozpoczął pracę naukowo-dydak-
tyczną w październiku 1997 roku jako asystent w Kate-
drze Transportu Samochodowego na Wydziale Transportu 
i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, którego jest 
absolwentem. W latach 1998–2001 był słuchaczem stu-
diów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekono-
miki Usług. W lipcu 2002 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk ekonomicznych w specjalności ekonomika 
turystyki i gospodarka regionalna, obroniwszy pracę doktorską pt. Turystyka 
jako stymulator rozwoju gospodarczego makroregionu zachodniopomorskiego. 
W Katedrze Zarządzania Turystyką pracuje od czerwca 1999 roku, od paździer-
nika 2002 na stanowisku adiunkta.

Jest współredaktorem publikacji Strategie rozwoju turystyki w regionie 
(2009) oraz autorem bądź współautorem innych publikacji zwartych z zakresu 
gospodarki turystycznej i ekonomiki usług, m.in. Gospodarka turystyczna (2008), 
Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie (2008), Innowacyjność i struk-
tury klastrowe w województwie zachodniopomorskim: turystyka (2008), Przed-
siębiorstwo usługowe. Ekonomika (2008), Jakość usług turystycznych (2007), 
Ekonomika turystyki (2006), Obsługa ruchu turystycznego (2006), Marketing 
usług turystycznych (2005), Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na 
przykładzie województwa zachodniopomorskiego (2005), Współczesna ekono-
mika usług (2005). 

Jest również autorem ponad 60 artykułów naukowych i referatów, m.in.:
Cooperation in the tourism sector in the light of a survey conducted in Zachod-

niopomorskie Voivodeship (2009),
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Perception of valuable natural areas by inhabitants of destination areas on the 
example of Zachodniopomorskie Voivodship (2008),

Developing quality of services of travel agencies (2008),
Oczekiwania przedsiębiorców w odniesieniu do usług wsparcia innowacyjności 

i procesów klastrowych w branży turystycznej (2008),
Percepcja obszarów przyrodniczo cennych w aspekcie turystycznym na przykła-

dzie województwa zachodniopomorskiego (2008),
Uwarunkowania i strategiczne kierunki rozwoju gospodarki turystycznej miasta 

Szczecina (Sulechów 2008),
Wybrane aspekty kształtowania jakości przewozów turystycznych w transporcie 

lotniczym i morskim (2008),
Znaczenie polityki regionalnej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycz-

nego (2007),
Rola władz lokalnych w kształtowaniu gospodarki turystycznej na przykładzie 

województwa zachodniopomorskiego (2006),
Kryteria oceny jakości usług pośrednictwa sprzedaży i organizacji w turystyce 

(2005).
Dawid Milewski prowadzi wykłady z przedmiotów: ekonomika turystyki, 

ekonomika biur podróży, turystyka w aspekcie regionalnym, analiza działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw hotelarskich. Jest promotorem kilkudziesięciu prac 
magisterskich i licencjackich o tematyce turystycznej.

W trakcie pracy zawodowej uzyskał nagrody zespołowe rektora uniwersy-
tetu Szczecińskiego (2004, 2005, 2006) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki.

ALEKSANDER PANASIUK w 1989 roku ukończył stu-
dia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, kierunek ekonomika i organizacja transportu, 
specjalność transport lądowy. Pracę magisterską przy-
gotował na temat koordynacji działalności przewoźni-
ków turystycznych (na przykładzie PBP Orbis Oddział 
w Szczecinie i Pomeranii). 

Pracę dydaktyczną jako asystent stażysta rozpoczął 
w Zakładzie Ekonomiki Łączności Instytutu Ekonomiki 
Transportu, będąc studentem V roku (1988). Następnie zatrudniony w Katedrze 
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Ekonomiki i Organizacji Poczty utworzonego w 1990 roku Wydziału Transportu 
i Łączności. W 1992 roku w ramach programu TEMPUS uczestniczył w stypen-
dium naukowym w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W 1992 roku obronił pracę doktorską dotyczącą zagadnień transportu 
w działalności pocztowej. W latach 1993–1997 był zatrudniony na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Polityki Gospodarczej Łączności WTiŁ.

W 1997 roku przystąpił do kolokwium habilitacyjnego. Rozprawa dotyczyła 
zagadnień jakości usług pocztowych w warunkach rynku i została nagrodzona 
przez ministra edukacji narodowej. Od 1998 roku pracuje jako profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do 1999 roku głównym obszarem badań naukowych były zagadnienia 
związane z rynkiem pocztowym i telekomunikacyjnym. W tym czasie Aleksan-
der Panasiuk był już autorem ok. 120 publikacji naukowych. Ponadto współ-
pracował z podmiotami gospodarczymi i instytucjami regulującymi rynek usług 
łączności. Uczestniczył w pracach przygotowywanych regulacji funkcjonowa-
nia rynku usług pocztowych w Polsce w ramach dostosowania do reguł rynku 
w Unii Europejskiej. Opiniował projekty ustaw dla Sejmu RP. Zakres działalno-
ści dydaktycznej obejmował m.in. ekonomikę łączności, ekonomikę i organizację 
poczty, marketing usług łączności, zarządzanie jakością usług łączności.

Od 1999 roku działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na zagad-
nieniach gospodarki turystycznej. Od tego roku Aleksander Panasiuk kieruje 
Katedrą Zarządzania Turystyką. Autor ok. 170 publikacji z zakresu ekonomiki 
turystyki, polityki turystycznej, marketingu usług turystycznych, funkcjonowania 
podmiotów gospodarki turystycznej, jakości usług turystycznych. Uzupełniająco 
interesuje się zagadnieniami funkcjonowania sektora usług i handlu. Uczest-
niczył w stażach naukowych w Szwecji, Niemczech i licznych konferencjach 
naukowych w kraju i za granicą.

W latach 1999–2005 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału ds. Studiów 
Dziennych, a następnie w latach 2005–2008 dziekana Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług. Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych. 

W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi wykłady z następujących 
przedmiotów: ekonomika turystyki (i rekreacji), polityka turystyczna, podstawy 
hotelarstwa i dodatkowo ekonomika usług i ekonomika handlu. 



25Sylwetki pracowników katedry...

W latach 2000–2006 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej 
Szkole Zawodowej „Oeconomicus” PTE w Szczecinie, a od 2008 roku w Wyż-
szej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku. Ponadto od 2005 roku jest 
wiceprezesem oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
i także od 2005 wiceprezesem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej.

Najistotniejsze publikacje zwarte:
Ekonomika i organizacja poczty, WNUS, Szczecin 1995, współautor Jacek 

Buko.
Doskonalenia jakości usług jako instrument przystawania Poczty Polskiej do 

potrzeb rynku, WNUS, Szczecin 1996.
Jakość jako instrument rynku usług pocztowych, WNUS, Szczecin 1999.
Usługi pocztowe. Rynek i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2003.
Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 

(redaktor naukowy).
Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 

(współredaktor naukowy).
Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (redaktor 

naukowy).
Jakość usług turystycznych, WNUS, Szczecin 2007 (redaktor naukowy).
Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008 (współredaktor naukowy).
Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2008 (współredaktor naukowy).
Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2008 (współredaktor naukowy).
Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (redak-

tor naukowy).
Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków, C.H. Beck, Warszawa 2009 

(współredaktor naukowy).
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ADAM PAWLICZ rozpoczął pracę na Uniwersytecie 
Szczecińskim w październiku 2003 roku na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, którego jest absolwen-
tem. Od października 2004 jest pracownikiem w Katedrze 
Zarządzania Turystyką. Stopień naukowy doktora nauk 
ekonomicznych uzyskał w lipcu 2007 roku. Od paździer-
nika 2008 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

Adam Pawlicz jest autorem lub współautorem pub-
likacji zwartych z zakresu gospodarki turystycznej oraz marketingu usług tury-
stycznych, m.in. Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska (2008), 
Marketing usług turystycznych (2006), Hotelarstwo (2008), Przedsiębiorstwo 
usługowe. Zarządzanie (2008), Gospodarka turystyczna (2008). Jest także auto-
rem ponad 30 artykułów naukowych, m.in.:
Dobra publiczne i dobra klubowe na rynku turystycznym w aspekcie zrównowa-

żonego rozwoju (2008),
Geographic Location and its Infl uence on the Promotional Activities of Cities and 

Enterprises in the Baltic Sea Region (2008),
Promotion of Cultural City Destinations as an Externality. Solutions in Selected 

Baltic Cities (2008),
Fostering Coopetition as a Solution for Externalities in Case of City Tourism 

Product (2008),
Convention Bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie pro-

mocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich (2007),
Destination Promotion as an Example of Cooperation Between Private and Pub-

lic Sector. Medium Baltic Cities Case (2007),
City card as an instrument of tourism promotion in chosen Baltic cities (2006),
The Evaluation of Tourism Appeal of Szczecin According to Tourists’ Opinions 

(współautor D. Milewski),
Przyczynek do badań efektów zewnętrznych na rynku usług turystycznych 

(2008).
Ponadto Adam Pawlicz jest autorem lub współautorem licznych opracowań dla 
branży turystycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego, m.in.:
Analiza szlaku Szwedzki Trakt (2004, współautorzy: A. Panasiuk, A. Tokarz, 

praca zlecona przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego), 
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Analiza SWOT przemysłu turystycznego w Powiecie Polickim (2004, współ-
autor).
Adam Pawlicz prowadzi wykłady z przedmiotów: e-turystyka, hotelarstwo, 

zarządzanie jakością usług turystycznych, turystyka międzynarodowa. Jest pro-
motorem kilkunastu prac licencjackich o tematyce turystycznej.

W trakcie pracy zawodowej uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagrody zespołowe rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2005, 2006) 

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, Nagrodę Indywidualną Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego za I miejsce w konkursie na najlepszego asystenta 
(2007), Nagrodę Indywidualną Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szcze-
gólne osiągnięcia w dziedzinie nauki (2008).

AGNIESZKA SAWIŃSKA (LEWANDOWSKA) po zakończe-
niu w marcu 2000 roku studiów na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego kon-
tynuowała naukę na studiach doktoranckich. W czerw-
cu 2001 roku Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług otworzyła jej przewód doktorski na temat Kształ-
towanie produktu turystyki uzdrowiskowej w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, którego uwieńczeniem była 
obrona pracy doktorskiej w lipcu 2005 roku i uzyskanie stopnia naukowego dok-
tora nauk ekonomicznych w specjalnościach ekonomika turystyki i marketing 
usług. W Katedrze Zarządzania Turystyką pracuje od października 2002 roku, na 
stanowisku adiunkta zaś od października 2005 roku. Od lutego 2007 związana 
jest z Zakładem Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. 

Jest autorką lub współautorką publikacji zwartych z zakresu gospodarki tu-
rystycznej, zwłaszcza uzdrowiskowej, m.in. Turystyka uzdrowiskowa – materiały 
do studiowania (2008), Ekonomika turystyki (2007), Marketing usług turystycz-
nych (2006), Obsługa ruchu turystycznego (2007), Badania rynku turystycznego 
(2005). Jest także autorką ok. 50 artykułów naukowych i referatów, m.in.: 
Marketing management as a basis of forming West Pomeranian resorts’ brand 

and image (2008), 
The meaning of natural environment for resort tourism development (2008), 
Health Services as an element of Business Tourism Product in Hotels 

(2008, współautorka M. Sidorkiewicz), 
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Szkolenia jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstw uzdrowiskowych (2008),
Imprezy masowe jako element obszarowego produktu turystycznego na przykła-

dzie The Tall Ships’ Races w Szczecinie (2008, współautorka B. Meyer), 
Miejsce turystyki uzdrowiskowej w kształtowaniu wizerunku województwa 

zachodniopomorskiego (2007), 
Popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej. Zagadnienia teoretyczne (2006),
Informacja w obsłudze ruchu turystyki uzdrowiskowej (2006), 
Wybrane problemy jakości produktu turystyki uzdrowiskowej na przykładzie 

uzdrowisk statutowych województwa zachodniopomorskiego (2006), 
Rozwój turystyki uzdrowiskowej z punktu widzenia wybranych grup interesu 

(2006). 
Agnieszka Sawińska prowadzi ćwiczenia z przedmiotów: obsługa ruchu 

turystycznego, marketing usług turystycznych i badania rynku turystycznego. 
Prowadzi także wykłady z obsługi ruchu turystycznego oraz przedmiotu fakulta-
tywnego turystyka zdrowotna. Jest promotorką prac magisterskich i licencjackich 
o tematyce turystycznej. 

W trakcie pracy zawodowej uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie Dziekana WZiEU w konkursie na najlepszego asystenta (2003), 
nagrody zespołowe rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2004, 2005, 2006, 

2007) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w konkursie na najlepszego 

asystenta WZiEU (2004), 
Wyróżnienie Dziekana WZiEU za zajęcie wysokiego miejsca w rankingowej 

liście WZiEU (2008), 
Wyróżnienie Dziekana WZiEU za szczególne osiągnięcia naukowe i za kształto-

wanie pozytywnego wizerunku wydziału oraz zaangażowanie w jego roz-
wój (2008).
Obok działalności naukowo-dydaktycznej Agnieszka Sawińska aktywnie 

uczestniczy w innych inicjatywach Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Od września 2001 do września 2005 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika 
Ośrodka Promocji WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś od września 2005 
do czerwca 2007 funkcję kierownika Biura Promocji i Informacji WZiEU. Pod 
jej kierunkiem przygotowywane były liczne konferencje naukowe, koordyno-
wała również program Klasy Patronackie WZiEU, organizowała kolejne edycje 
konkursu wiedzy o gospodarce Unii Europejskiej „EuroIndeks”, jak również 
warsztaty turystyczne adresowane do młodzieży szkół średnich województwa 
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zachodniopomorskiego i lubuskiego. Od 2006 roku Agnieszka Sawińska jest 
sekretarzem Zeszytów Naukowych „Service Management”, poświęconych sze-
roko rozumianej tematyce usług.

MARTA SIDORKIEWICZ w lutym 2005 roku obroniła 
pracę magisterską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku eko-
nomia, specjalność ekonomika i zarządzanie przedsię-
biorstwami. Zaraz potem rozpoczęła pracę dydaktyczną 
w semestrze letnim 2005, początkowo na zlecenie. 
W październiku 2005 roku została zatrudniona na stano-
wisku asystenta w Katedrze Zarządzania Turystyką. 

W latach 2005–2007 Marta Sidorkiewicz była słuchaczką studiów dokto-
ranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, podczas których Rada 
Wydziału otworzyła jej przewód doktorski na temat Ekonomiczne uwarunkowania 
rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie zachodniopomorskim. 

Marta Sidorkiewicz jest współautorką publikacji zwartych z zakresu gospo-
darki turystycznej i usług, m.in. Obsługa ruchu turystycznego (2006), Hote-
larstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie (2008), Gospodarka turystyczna 
(2008). Jest także autorką i współautorką ponad 20 artykułów naukowych i refe-
ratów, m.in.:
Tworzenie wizerunku Polski jako destynacji turystyki biznesowej. Uwarunkowa-

nia instytucjonalne (2008), 
PCO jako nowa profesja turystyczna w Polsce (2008), 
Usługi hotelarskie w przewozach promowych (2008), 
Wzajemne relacje między turystyką biznesową a hotelarstwem na współczesnym 

rynku turystycznym (2007),
Zagospodarowanie turystyczne Szczecina jako niezbędny element turystyki kon-

ferencyjnej (2007), 
Logistyczna obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku przedsiębior-

stwa hotelarskiego (2006). 
Z zakresu przedmiotów o tematyce turystycznej Marta Sidorkiewicz prowa-

dzi ćwiczenia z podstaw hotelarstwa oraz zarządzania hotelem. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół turystyki bizneso-

wej. Zagadnienie to próbuje zgłębić nie tylko od strony teorii, lecz także prak-
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tyki, ponieważ już od III roku studiów aktywnie angażuje się w organizowanie 
wydziałowych konferencji. Była członkinią komitetu organizacyjnego wszyst-
kich cyklicznych konferencji turystycznych pod egidą Katedry Zarządzania 
Turystyką, a w dwóch ostatnich edycjach pełniła funkcję przewodniczącej. 
W latach 2007–2008 napisała kilka artykułów do miesięcznika MICE Poland 
poświęconego problematyce motywacji, komunikacji biznesowej, profesjonalnej 
organizacji konferencji i kongresów, skierowanego do osób zlecających i realizu-
jących wydarzenia (events) i wyjazdy motywacyjne (incentives) w największych 
polskich fi rmach.

W trakcie pracy zawodowej uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia: 
Wyróżnienie Dziekana w konkursie na najlepszego asystenta w Uniwersyte-

cie Szczecińskim i na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (2007), II miej-
sce w konkursie na najlepszego asystenta w Uniwersytecie Szczecińskim (2008), 
Wyróżnienie Dziekana za organizację konferencji turystycznych oraz za wkład 
w rozwój naukowy wydziału (2009).

ANNA TOKARZ rozpoczęła pracę dydaktyczną 
w październiku 1997 roku jako asystentka stażystka na 
Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, którego jest absolwentką. Pracę magisterską 
obroniła w lutym 1998 roku, w tym samym miesiącu 
rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze 
Polityki Gospodarczej Łączności na Wydziale Trans-
portu i Łączności. W latach 1998–2001 była słuchaczką 
studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Eko-
nomiki Usług. W lutym 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk eko-
nomicznych w specjalności marketing usług. W Katedrze Zarządzania Turystyką 
pracuje od czerwca 1999 roku, od kwietnia 2002 – na stanowisku adiunkta.

Jest autorką lub współautorką publikacji zwartych z zakresu gospodarki 
turystycznej i usług, m.in. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycz-
nym (2008), Ekonomika turystyki (2007), Marketing usług turystycznych (2006) 
Badania rynku turystycznego (2005), Ekonomika usług (2003). Jest także autorką 
ponad 60 artykułów naukowych i referatów, m.in.:
Kompetencje pracowników a innowacyjność przedsiębiorstw hotelarskich 

(2009),
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The importance of motivation in staff management on the example of Radisson 
SAS Hotel in Szczecin (2008),

Training as a tool for developing competence of employees of hotel enterprises 
(2008),

Analiza systemu kształcenia kadr turystycznych w Polsce. Kadry w gospodarce 
turystycznej (2008),

Personel jako czynnik determinujący jakość usług hotelarskich (2008), 
Rola e-learningu w rozwoju zasobów ludzkich mikroprzedsiębiorstw turystycz-

nych (2008), 
Marka pracodawcy jako narzędzie pozyskiwania i utrzymywania pracowników 

przedsiębiorstw hotelarskich (2008), 
Zarządzanie kadrami w mikro- i małych przedsiębiorstwach turystycznych. Iden-

tyfi kacja najważniejszych problemów (2006),
Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwach turystycznych (2006),
Development Of European Union’s Policy On Services (2006).

Anna Tokarz prowadzi wykłady z przedmiotów: zarządzanie zasobami 
ludzkimi w turystyce, marketing usług turystycznych, badania rynku turystycz-
nego, zarządzanie usługami. Jest promotorką kilkudziesięciu prac magisterskich 
i licencjackich o tematyce turystycznej.

Obok działalności naukowo-dydaktycznej Anna Tokarz aktywnie uczestni-
czy w innych inicjatywach Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. W latach 
2001–2007 pełniła funkcję koordynatora kierunkowego ECTS. Od 2002 roku 
jest członkinią Rady Wydziału, od 2004 roku pełni funkcję sekretarza Zeszytów 
Naukowych z serii Ekonomiczne Problemy Turystyki. 

W trakcie pracy zawodowej uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia: 
Wyróżnienie Dziekana WZiEU w konkursie na najlepszego asystenta (2000), 
nagrody zespołowe rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (2004, 2005, 2006) 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, Wyróżnienie Dziekana Wydziału 
za wkład pracy jako koordynatorki ECTS na kierunku ekonomia w latach 2001
–2007 (2007), Nagrodę Indywidualną Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki (2008), Brązowy Medal Prezydenta 
RP za długoletnią służbę (2009).
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Fot. Beata Meyer
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Fot. Beata Meyer
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WYKAZ OSIĄGNIĘĆ PRACOWNIKÓW KATEDRY 

Publikacje zwarte

Do najważniejszych publikacji zwartych (27) przygotowanych przez pra-
cowników Katedry należą:
Ekonomiczne podstawy turystyki, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Ekonomika turystyki, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2006, 2007, 2008, 2009.
Gospodarka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008.
Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, A. Panasiuk, D. Szostak (red.), 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 2009.
Informacja turystyczna, A. Panasiuk (red.), WNUS, Szczecin 2006.
Jakość usług turystycznych, A. Panasiuk (red.), WNUS, Szczecin 2007.
Kadry w gospodarce turystycznej, A. Panasiuk (red.), WNUS, Szczecin 2008.
Lewandowska A., Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, WNUS, 

Szczecin 2007.
Marketing usług turystycznych, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, 2007, 2009.
Markowe produkty turystyczne, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004.
Meyer B., Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, 

WNUS, Szczecin 2008.
Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, 

Szczecin 2004.
Milewski D., Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie woje-

wództwa zachodniopomorskiego, WNUS, Szczecin 2005.
Obsługa ruchu turystycznego, B. Meyer (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, 2007, 2008, 2009.
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Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difi n, War-
szawa 2008.

Polityka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin–Kopenhaga 2005.

Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków, B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Strategie rozwoju turystyki w regionie, B. Meyer, D. Milewski (red.), Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Tokarz A., Ekonomika usług, WNUS, Szczecin 2003.
Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difi n, War-

szawa 2008.
Tokarz A., Lewandowska A., Badania rynku turystycznego, WNUS, Szczecin 

2004.
Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, A. Panasiuk, 

M. Pluciński (red.), WNUS, Szczecin 2008.
Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, 

A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), WNUS, Szczecin 2008, cz. 1 i 2. 
Współczesna ekonomika usług, S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa 

(red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 2008.
Zagospodarowanie turystyczne, B. Meyer, A. Panasiuk (red.), WNUS, Szcze-

cin 2007, cz. 1 i 2.

Publikacje ciągłe

Katedra poprzez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
wydaje dwa cykle zeszytów naukowych:
Ekonomiczne Problemy Turystyki (kategoryzacja Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego – 4 pkt) – ukazało się 11 zeszytów.
Service Management (w trakcie kategoryzacji) – wydawany w języku angiel-

skim z wyodrębnionym działem dotyczącym zarządzania turystyką, ukazały 
się 4 zeszyty. 
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Pracownicy Katedry publikują część dorobku naukowego również w zeszycie 
naukowym Ekonomiczne Problemy Usług (kategoryzacja Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt).

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowa pracowników Katedry Zarządzania Turystyką obej-
muje szeroki obszar naukowo-badawczy. Proces badawczy odbywa się w for-
mie:
1. Zadań badawczych objętych działalnością statutową (w zakresie problema-

tyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi katedry) oraz badań 
własnych (w znacznej części realizowanych w związku z przygotowywaniem 
prac doktorskich i habilitacyjnych), m.in. na temat:
a) metodycznych aspektów oceny jakości usług turystycznych; 
b) regionalnych aspektów kształtowania polityki turystycznej w wojewódz-

twie zachodniopomorskim; 
c) uwarunkowań i głównych determinant kreowania produktu turystycznego 

na poziomie regionalnym i lokalnym; 
d) nowoczesnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

2. Międzynarodowych projektów badawczych, np.
a) Europejski szlak forteczny – Baltic Culture and Tourism Route Fortresses 

– w ramach INTERREG-III-B. 
3. Projektów badawczych fi nansowanych ze środków Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego:
a) Współpraca samorządu lokalnego i branży turystycznej w tworzeniu syste-

mu informacji turystycznej w dobie społeczeństwa informacyjnego (grant 
badawczy MNiSW, nr NN114107833/ 2007).

4. Prac umownych, wykonywanych na zamówienie krajowych i zagranicznych 
podmiotów gospodarczych, np.
a) Die Analyse SWOT der Touristischen Industrie In Lankreis Police, Stettin 

2004 (zleceniodawca Tour.com – w ramach INTERREG IIIC);
b) Analiza i opracowanie koncepcji szlaku „Szwedzki trakt”, Szczecin 2004 

(ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego);
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c) Analiza porównawcza „Projektu narodowego Planu Rozwoju 2007–2013” 
i „Projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013”, Szczecin 
2005 (ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pra-
cy);

d) Zachodniopomorski Klaster Turystyczny, Uniwersytet Szczeciński, 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin 
2005; 

e) Strategia rozwoju turystyki województwa zachodniopomorskiego do 2015 
roku (przygotowanie audytu turystyki województwa zachodniopomor-
skiego; praca wykonywana na zlecenie Zachodniopomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, 2005); 

f) Analiza wpływu budowy i funkcjonowania Gazoportu na turystykę Świ-
noujścia i okolic, Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna, Szczecin 
2006.

g) Ekspertyza i ocena wniosków z zakresu turystyki w ramach ZPORR 
(na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego, 2005);

h) Branżowe wsparcie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Budownictwo, transport, turystyka (Europejski Fundusz Społecz-
ny, ZPORR, projekt nr Z/2.32/II/2.6/ZARR/W/I/5/05, 2006–2008).

Wykaz przewodów habilitacyjnych i doktorskich

Przewód habilitacyjny

1. Beata Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni 
(2005).

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Antoni Jackowski (Uniwersytet Jagielloński), 
prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), 
prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk (Uniwersytet Szczeciński).

Przewody doktorskie

1. Anna Tokarz, Dystrybucja i promocja usług jako czynniki kształtujące pozy-
cję rynkową pocztowego operatora publicznego (2002). Promotor: prof. US 
dr hab. Aleksander Panasiuk. Recenzenci: prof. AE dr hab. Maria Michałow-
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ska (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. US dr hab. Henryk Babis 
(Uniwersytet Szczeciński).

2. Agnieszka Bott-Alama, Model turystyki wiejskiej na przykładzie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (2002). Promotor: prof. zw. dr hab. Hubert Bronk. 
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz (Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu), prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciń-
ski).

3. Daniel Szostak, Usługi telekomunikacyjne jako instrument promocji i sprze-
daży usług przez przedsiębiorstwo hotelarskie (2002). Promotor: prof. US 
dr  hab. Aleksander Panasiuk. Recenzenci: prof. AWF dr hab. Stefan Bosiacki 
(Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), prof. US dr hab. Henryk 
Babis (Uniwersytet Szczeciński). 

4. Dawid Milewski, Turystyka jako stymulator rozwoju gospodarczego makro-
regionu zachodniopomorskiego (2002). Promotor: prof. zw. dr hab. Hubert 
Bronk. Recenzenci: prof. AWFiS dr hab. Barbara Marciszewska (Akademia 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku), prof. US dr hab. Aleksander 
Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński).

5. Agnieszka Lewandowska (obecnie Sawińska), Kształtowanie produktu tu-
rystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim (2005). Promo-
tor: prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk. Recenzenci: prof. AWFiS dr hab. 
Barbara Marciszewska (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku), prof. US dr hab. Grażyna Rosa (Uniwersytet Szczeciński).

6. Sabina Ren, Koncepcja rozwoju regionalnej polityki turystycznej na przykła-
dzie województwa lubuskiego (2005). Promotor: prof. US dr hab. Aleksander 
Panasiuk. Recenzenci: prof. AWF dr hab. Stefan Bosiacki (Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu), prof. US dr hab. Beata Filipiak (Uniwersytet 
Szczeciński).

7. Romuald Ziółkowski, Koncepcja rozwoju systemu informacji w regionalnej 
gospodarce turystycznej (2005). Promotor: prof. US dr hab. Aleksander Pa-
nasiuk. Recenzenci: prof. PB dr hab. Kazimierz Michałowski (Politechnika 
Białostocka), prof. US dr hab. Henryk Babis (Uniwersytet Szczeciński).

8. Katarzyna Majchrzak, Analiza zmian w zachowaniach konsumentów na 
rynku dóbr i usług turystycznych (2005). Promotor: prof. AWF dr hab. Stefan 
Bosiacki. Recenzenci: prof. AE dr hab. Jan Sikora (Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu), prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciń-
ski).
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9. Adam Pawlicz, Promocja produktu turystycznego wybranych miast nadbał-
tyckich (2007). Promotor: prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk. Recenzenci: 
prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), 
prof. US dr hab. Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński).

10. Aleksandra Grobelna, Doskonalenie jakości usług jako instrument przysto-
sowania hoteli do potrzeb rynku – na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej 
(2008). Promotor: prof. AM dr hab. Barbara Marciszewska. Recenzenci: 
prof. zw. dr hab. Władysław Gaworecki (Wyższa Szkoła Turystyki i Ho-
telarstwa w Gdańsku), prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet 
Szczeciński).

11. Mirosław Januszewski, Determinanty kształtowania inwestycji w infra-
strukturę turystyczną w województwie dolnośląskim (2009). Promotor: 
prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej 
Rapacz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), prof. US dr hab. Beata 
Meyer (Uniwersytet Szczeciński).

12. Anna Nitkiewicz-Jankowska, Koncepcja markowego produktu turystyczne-
go strefy przygranicznej województwa śląskiego (2009). Promotor: prof.  US 
dr hab. Aleksander Panasiuk. Recenzenci: prof. AE dr hab. Teresa Żabińska 
(Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. US dr hab. Grażyna Rosa 
(Uniwersytet Szczeciński). 

Ponadto rozprawy doktorskie pod kierunkiem prof. Aleksandra Panasiuka obro-
nili doktoranci niezwiązani z głównym profi lem naukowym Katedry: Kazimierz 
Hirsz (2003), Waldemar Kuta (2005), Agnieszka Nowocień (2007), Marek 
Gogołkiewicz (2009).

Wykaz konferencji naukowych

W dziesięcioletnim okresie działalności Katedra Zarządzania Turystyką 
była organizatorem lub współorganizatorem dwunastu konferencji:
Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka – poczta – tele-

komunikacja, Szczecin 2001. 
Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachod-

niopomorskim, Szczecin 2003.
Przedsiębiorczość i samorządność. Wyzwania dla społeczności lokalnych, Szcze-

cin–Dębno 2004. 
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Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, Szczecin 2008.
Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne, Szczecin 2009 (współorgani-

zator –Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego).

W cyklu konferencji turystycznych odbyły się:
I Konferencja Naukowa Markowe produkty turystyczne, Szczecin–Niechorze 

2004.
II Konferencja Naukowa Polityka turystyczna, Szczecin–Kopenhaga 2005.
III Konferencja Naukowa Informacja turystyczna, Szczecin 2006.
IV Konferencja Naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin–Skandyna-

wia 2007. 
V Konferencja Naukowa Kadry w gospodarce turystycznej, Szczecin–Berlin 

2008.
W roku 2010 planowana jest VI Konferencja Naukowa poświęcona potencjałowi 

turystycznemu.

W cyklu konferencji na temat usług odbyły się:
I Konferencja Naukowa Usługi w Polsce 2008. Nauka, dydaktyka i praktyka 

wobec wyzwań przyszłości, Szczecin 2008 (współorganizator – Katedra 
Usług, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu).

II Konferencja Naukowa Zarządzanie organizacją usługową. Szkoła nowego 
poznania, Poznań 2009 (współorganizator – Katedra Usług, Wydział Zarzą-
dzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

W roku 2010 odbędzie się III Konferencja Naukowa dotycząca problematyki 
usług, zorganizowana w Szczecinie we współpracy z Katedrą Usług Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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KSZTAŁCENIE
SPECJALNOŚCI, NOWE KIERUNKI, STUDIA PODYPLOMOWE 

I DOKTORANCKIE

Pierwszą formą kształcenia prowadzoną przez Katedrę Zarządzania Turys-
tyką była uruchomiona w 1997 roku przez władze Uniwersytetu Szczecińskiego 
ekonomika turystyki – specjalność na kierunku ekonomia. Nabór kandydatów 
na tę nową specjalność zarówno na dzienne studia magisterskie, jak i zaoczne 
studia zawodowe został ogłoszony na rok akademicki 1998/1999. Przyjęto wów-
czas kandydatów studiujących w dwóch grupach dziekańskich na studiach sta-
cjonarnych i w trzech na studiach niestacjonarnych. W kolejnych rekrutacjach 
sytuacja przedstawiała się podobnie.

Podążając za nowymi tendencjami w naukach ekonomicznych i potrzebami 
praktyki, w 2003 roku uruchomiono nową specjalność studiów – turystykę 
i  hotelarstwo, która znajduje się w ofercie Wydziału Zarządzania i Ekono-
miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego do dziś, ciesząc się dużym zaintere-
sowaniem wśród kandydatów na studia. Studenci tej specjalności na I i II roku 
studiów zaznajamiają się z podstawową wiedzą ekonomiczną (tzw. kanonem), 
a począwszy od piątego semestru z problematyką ściśle związaną z turystyką 
i  hotelarstwem. W ogólnej strukturze godzin jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych w trybie stacjonarnym, tj. w liczbie ok. 2900, 630 przeznaczo-
nych jest na przedmioty związane typowo ze specjalnością. Wśród przedmiotów 
tych znajdują się m.in. ekonomika turystyki, geografi a turystyki, obsługa ruchu 
turystycznego, prawo w turystyce, logistyka usług turystycznych, podstawy hote-
larstwa, marketing usług turystycznych i polityka turystyczna. Wszyscy studenci 
kierunku ekonomia mają także możliwość wybrania przedmiotu fakultatywnego 
prowadzonego przez pracowników Katedry Zarządzania Turystyką. Do wyboru 
są przedmioty: turystyka zdrowotna, turystyka w aspekcie regionalnym, promo-
cja obszarowego produktu turystycznego.
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Od roku akademickiego 2006/2007 w związku z przystąpieniem i przyję-
ciem przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług zaleceń Deklaracji Boloń-
skiej studenci mają możliwość wyboru specjalności turystyka i hotelarstwo na 
dwóch stopniach studiów, tj. na studiach licencjackich pierwszego stopnia oraz 
na studiach drugiego stopnia kończących się obroną pracy magisterskiej. Warto 
podkreślić, iż studia te prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i nie-
stacjonarnym (zaocznym i wieczorowym), także w zamiejscowych ośrodkach 
dydaktycznych WZiEU – w Dębnie, Świnoujściu i Słupsku.

Rosnące zainteresowanie problematyką gospodarki turystycznej spowodo-
wało poszerzenie oferty dydaktycznej WZiEU w roku akademickim 2007/2008 
o nową specjalność na kierunku zarządzanie – zarządzanie biznesem turystycz-
nym. To z powodu potrzeb sektora turystycznego wśród przedmiotów znalazły 
się takie, jak zarządzanie jakością usług turystycznych, zarządzanie turystyką 
w regionie i zarządzanie marketingowe w biznesie turystycznym.

Przedstawiając ofertę dydaktyczną Wydziału adresowaną do osób zainte-
resowanych kształceniem dla potrzeb turystyki, należy wspomnieć o wspólnej 
inicjatywie podjętej wraz z Wydziałem Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a mianowicie o powołaniu od roku akademickiego 2010/2011 
nowego kierunku studiów: turystyka i rekreacja. Zgodnie z nowymi standar-
dami kształcenia nauka na tym kierunku odbywać się będzie w systemie dwu-
stopniowym, w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na studiach 
pierwszego stopnia (licencjackich) realizowane będą specjalności: menedżer 
turystyki, animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki, a na studiach drugiego 
stopnia (magisterskich) specjalności: biznes turystyczny i zdrowotne podstawy 
turystyki i rekreacji. Zajęcia prowadzić będą pracownicy obu wydziałów, z tym 
że do pracowników Katedry Zarządzania Turystyką przypisane są głównie przed-
mioty prowadzone w ramach kanonu przedmiotów dla kierunku oraz na specjal-
nościach menedżer turystyki i biznes turystyczny. 

W programie studiów na WZiEU przewiduje się również obowiązkowe 
praktyki, w związku z tym poszczególni promotorzy prac licencjackich i magi-
sterskich zachęcają i pomagają studentom znaleźć fi rmę, w której będzie można 
nie tylko zebrać materiał empiryczny do pracy dyplomowej, lecz także zapoznać 
się z funkcjonowaniem biura podróży, hotelu, przewoźnika pasażerskiego, fi rmy 
rekreacyjnej, centrum informacji turystycznej czy też innej fi rmy świadczącej 
usługi turystyczne lub paraturystyczne. W aktywności tej sprzyja pracownikom 
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katedry nawiązana współpraca z fi rmami turystycznymi Szczecina i wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 

Celem zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry Zarządzania Turys-
tyką w ramach wymienionych specjalności jest zdobycie przez absolwentów 
nowoczesnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii menedżer-
skiej, współczesnego rynku turystycznego, zarządzania przedsiębiorstwem turys-
tycznym, marketingu usług turystycznych. Wiedza ta umożliwi im podjęcie pracy 
w obsłudze ruchu turystycznego, na stanowiskach menedżerskich w przedsię-
biorstwach turystycznych oraz w instytucjach turystycznych lub powiązanych 
z  turystyką jednostkach samorządu terytorialnego (dla których turystyka jest ele-
mentem gospodarki), a także prowadzenie własnej działalności w tej dziedzinie.

Należy dodać, iż oferta dydaktyczna Katedry Zarządzania Turystyką adre-
sowana jest zarówno do uczniów szkół średnich, jak i do przedstawicieli branży 
turystycznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących 
się zagadnieniami rozwoju turystyki, członków organizacji turystycznych oraz 
osób, które swoją przyszłą pracę wiążą z turystyką. Świadczą o tym znajdujące 
się w  ofercie wydziału uruchomione od roku akademickiego 2003/2004 studia 
podyplomowe: rynek turystyczny oraz biznes turystyczny.

O dużym zainteresowaniu specjalnościami prowadzonymi przez Katedrę 
Zarządzania Turystyką świadczy liczba absolwentów specjalności turystycz-
nych, która od początku powstania katedry do roku 2009 wyniosła 720 osób na 
studiach stacjonarnych i 880 na studiach niestacjonarnych (łącznie z zamiejsco-
wymi ośrodkami dydaktycznymi).

Ponadto w ramach oferty dydaktycznej wydziału studia z zakresu zagad-
nień turystycznych można kontynuować na poziomie studiów doktoranckich 
(trzeciego stopnia), w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Opiekunami 
naukowymi, a następnie promotorami w przewodach doktorskich są prof. Beata 
Meyer i prof. Aleksander Panasiuk (pełniący obowiązki kierownika studiów sta-
cjonarnych trzeciego stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług).
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DZIAŁALNOŚĆ
KOŁA NAUKOWEGO TURYSTYKI KONTURUS

Koło Naukowe Turystyki KoNTurUS powstało w marcu 2002 roku z ini-
cjatywy studentów specjalności turystyka i hotelarstwo na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Działalność koła koncentruje się na organizacji konferencji naukowych 
o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizacji spot-
kań i  debat z zakresu turystyki z udziałem przedstawicieli życia naukowego, 
gospodarczego i politycznego oraz na wspieraniu działań Katedry Zarządzania 
Turystyką. Ponadto studenci koła biorą udział w licznych studenckich konferen-
cjach naukowych na terenie całego kraju, uczestniczą w badaniach naukowych 
z zakresu turystyki i współorganizują kursy kandydatów na pilotów wycieczek 
oraz na wychowawców kolonii. 

W latach 2003–2009 odbyło się siedem konferencji naukowych zorganizo-
wanych przez członków Koła KoNTurUS:
Kierunki i perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej po wstąpieniu Polski 

do  Unii Europejskiej, Szczecin 2003 (40 uczestników).
Kierunki i perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej po wstąpieniu Polski 

do Unii Europejskiej, Szczecin 2004 (30 uczestników).
Turystyka i jej produkty a zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży akademic-

kiej. Jakość przygotowania absolwentów do pracy w branży turystycznej, 
Szczecin 2005 (40 uczestników).

Budowa i funkcjonowanie systemu informacji turystycznej w rejonie z uwzględ-
nieniem współpracy międzynarodowej, Szczecin 2006 (40 uczestników).

Wykorzystanie elementów promotion-mix w promocji turystyki w regionach, 
Szczecin 2007 (70 uczestników).
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Rola pośredników w procesie dystrybucji produktów turystycznych na regio-
nalnym i globalnym rynku turystycznym, Świnoujście–Kopenhaga 2008 
(100 uczestników).

Personel jako narzędzie marketingu-mix na regionalnym i globalnym rynku turys-
tycznym, Szczecin 2009 (70 uczestników).
Liczba uczestników konferencji naukowych od 2006 roku systematycznie 

rośnie, w konferencjach biorą udział studenci kierunków turystycznych z Bia-
łegostoku, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Jeleniej Góry, Trójmiasta, Lublina 
i Rzeszowa. W latach 2007–2009 w konferencjach uczestniczyli również studenci 
zagraniczni przebywający w Szczecinie w ramach projektu SOCRATES/Eras-
mus. Od 2006 roku konferencje trwają dwa lub trzy dni i poza częścią naukową 
umożliwiają także gościom zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi Szczecina 
i okolic. Każdej konferencji towarzyszy recenzowana anonimowo przez pracow-
ników naukowych z całej Polski publikacja, którą otrzymują wszyscy uczestnicy 
konferencji. Od 2009 roku artykuły oceniane są w systemie punktowym.

Poza konferencjami o charakterze ogólnopolskim koło organizuje również 
konferencje lokalne (2005 – seminarium Turystyka i jej produkty a zagospoda-
rowanie czasu wolnego młodzieży akademickiej. Jakość przygotowania absol-
wentów do pracy w branży turystycznej, z udziałem przedstawiciele branży 
i  władz miasta; 2008 – Perspektywy rozwoju turystyki w Szczecinie, konferencja 
z udziałem przedstawicieli branży turystycznych i członków Rady Miasta) oraz 
spotkania z praktykami turystyki. Już w 2002 roku zorganizowano prezentację 
fi rm oferujących wyjazdy zagraniczne adresowane do młodzieży. Od 2003 roku 
członkowie koła organizują doroczne wyjazdy studentów na targi ITB w Berlinie. 
Corocznie (od 2004) organizowane są „Dni z Polferries”, podczas których przed-
stawiciele przewoźnika przybliżają studentom problematykę turystyki morskiej. 
Efektem współpracy z przewoźnikiem była również konferencja w Kopenhadze 
(2008). W 2009 roku członkowie koła zorganizowali spotkanie z przedstawicie-
lami biura podróży „TUI” w Szczecinie na temat zarządzania biurem podróży 
oraz wykorzystania systemu rezerwacyjnego „Amadeus” w działalności biura. 

Poza projektami cyklicznymi członkowie koła biorą udział w licznych 
przedsięwzięciach związanych z turystyką. W latach 2006–2007 czworo studen-
tów wraz z przedstawicielami Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego opracowało koncepcję internetowego przewodnika po Szczecinie, w latach 
2005–2006 członkowie koła brali udział w polsko-niemieckim projekcie Przed-
siębiorczość w Europie wspólnie ze studentami z Rostocku. 
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Zgodnie ze statutem Kołem kieruje Zarząd Koła, na czele którego stoi pre-
zes wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w głosowaniu tajnym 
na dwunastomiesięczną kadencję. Dotychczas funkcję tę pełnili:

Marcin Szpak    –  2002–2004
Adrianna Marczak  – 2005
Kamila Krupa  – 2006
Patrycja Jasińska – 2007
Paweł Juszkiewicz  – 2008
Magdalena Zawarska – 2009

Liczba studentów Koła Naukowego Turystyki KoNTurUS od roku 2002 
kształtowała się w granicach 10–20 członków. Obecnie składa się z 15 człon-
ków – studentów specjalności turystyka i hotelarstwo na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług. Od momentu powstania organizacji opiekunem naukowym 
koła jest kierownik Katedry Zarządzania Turystyką dr hab. prof. US Aleksander 
Panasiuk. Członkiem wspierającym w latach 2002–2005 był dr Daniel Szostak, 
a od października 2005 roku jego obowiązki przejął dr Adam Pawlicz. 



50 Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
I WYMIANA STUDENTÓW  

Współpraca międzynarodowa Katedry Zarządzania Turystyką przebiega na 
trzech płaszczyznach. Są to: 

1) wspólne projekty badawcze,
2) współpraca naukowa,
3) wymiana studentów w ramach programu SOCRATES/Erasmus.
Katedra Zarządzania Turystyką współpracuje z podobnymi jednostkami 

w Europie Środkowej i Wschodniej, tj. na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Ukrainie 
i w Rumunii. 

W 2004 roku nawiązano współpracę z Katedrą Turystyki w prywatnej 
Wyższej Szkole Biznesu i Administracji Turiba w Rydze (Łotwa). Pracownicy 
obu uczelni wykonują recenzje anglojęzycznych publikacji dotyczących prob-
lemów gospodarki turystycznej. Ponadto od 2005 roku studenci, głównie kie-
runków turystycznych, studiują jeden semestr na uczelni partnerskiej w ramach 
programu SOCRATES/Erasmus. 

Od 2005 roku Katedra Zarządzania Turystyką współpracuje z Katedrą 
Geografi i, Turystyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu w Oradei 
(Rumunia). Współpraca koncentruje się na wymianie pracowników i studentów 
w ramach programu SOCRATES/Erasmus (od 2006) oraz wspólnych publika-
cjach anglojęzycznych w Zeszytach Naukowych Service Management.

W 2005 roku nawiązano współpracę z Katedrą Rekreacji i Turystyki Uni-
wersytetu w Kłajpedzie (Litwa). Poza wymianą studentów w ramach programu 
SOCRATES/Erasmus oraz współpracą w zakresie recenzji Katedra Zarządzania 
Turystyką bierze udział w projektach badawczych strony litewskiej. W 2008 
roku obie strony wspólnie aplikowały o grant w ramach programu INTERREG. 
Ponadto pracownicy uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych 
przez obie jednostki naukowe.
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W 2009 podpisano umowę o wymianie studentów w ramach programu 
SOCRATES/Erasmus z Katedrą Ekonomii Uniwersytetu w Pannonii (Węgry). 
Planuje się dalszą działalność w zakresie wspólnych badań naukowych oraz 
publikacji. 

Począwszy od 2007 roku podjęto współpracę z Katedrą Turystyki 
Uniwersytetu we Lwowie (Ukraina). Wzajemne kontakty dotyczą udziału 
w konferencjach naukowych oraz wspólnych publikacji. Poza tym pracownicy 
katedry uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez inne 
uczelnie wyższe z Bułgarii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, 
Turcji i Ukrainy. Natomiast studenci kształcący się na specjalnościach turystycz-
nych realizują część procesu dydaktycznego w formie wymiany studenckiej 
z uczelniami z  Czech, Danii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, 
Rumunii, Turcji i Włoch.
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KOMPUTEROWE SYSTEMY REZERWACYJNE 
W BIURACH PODRÓŻY 

Wprowadzenie 

Komputerowe systemy rezerwacyjne – Computer Reservation Systems 
(CRS, które powstawały w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku) i Global 
Dystribution Systems (GDS, tworzone w latach osiemdziesiątych) oraz Internet 
(w połowie lat dziewięćdziesiątych) – zrewolucjonizowały kanały dystrybucji 
i  na zawsze zmieniły zasady funkcjonowania branży turystycznej1. W dobie glo-
balizacji ich posiadanie przestało być miarą nowoczesności i źródłem prestiżu 
fi rmy. Bez nich trudno jest biurom podróży sprostać wymaganiom współczes-
nego, niezwykle konkurencyjnego rynku.

1. BIURA PODRÓŻY I KOMPUTEROWE SYSTEMY REZERWACJI A INTER-
NET

Biura podróży dysponują większym niż klienci dostępem do Internetu. 
W Polsce udział przedsiębiorstw turystycznych mających dostęp do Internetu 

1  D. Buhalis, R. Law, Progress In information technology and tourism management: 20 years 
on and 10 years after Internet – The state of eTourism research, “Tourism Management” 2008 
nr 29, s. 609–623.
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w 2007 roku wyniósł 95%, podczas gdy gospodarstw domowych 54%2. Według 
Stanisława Miecznikowskiego: „posiadanie strony internetowej i dostęp do sieci 
witrualnej, to wstępny etap prowadzenia handlu elektronicznego (e-business3)”4. 
Nie wszystkie jednak biura podróży radzą sobie ze skutecznym wykorzysta-
niem Internetu w reklamowaniu swoich usług. Założenie strony www już nie 
wystarczy. Pozycjonowanie stron jest również tak powszechnie stosowaną formą 
promocji, że klient słabo na nią reaguje. Potrzebne są nowe pomysły i niestan-
dardowe rozwiązania5. Rośnie popularność stron zawierających opinie na temat 
usług turystycznych, porównywarek cenowych i portali społecznościowych6. 

Od kiedy w Information Technologies Communication (ITC), do których 
należą GDS-y i CRS-y, zaczęto wykorzystywać Internet jako podstawowy łącznik 
między systemami a biurami podróży i klientami7, Internet staje się naturalnym 
kanałem dystrybucji usług dla biur podróży. Podział na biura podróży tradycyjne 
i internetowe (nie każde biuro, które jest w Internecie, jest internetowym biurem 
podróży8), chociaż wyraźny, traci znacznie. Jedne i drugie funkcjonują, wykorzy-
stując wszelkie dostępne możliwości sprzedaży swoich produktów. Tradycyjne 
biura oferują je już w Internecie, internetowe zaś (jak np. Travelplanet) w cen-
trach handlowych. Zdaniem Mirosława Nalazka: „dominować będzie dystrybucja 
wielokanałowa ze znacznym i stale rosnącym udziałem dystrybucji bezpośred-
niej, jako najkorzystniejszej dla producentów”9. 

2  Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2008, s. 15, 53.
3  E-business to pojęcie szersze w stosunku do e-commerce i odnosi się do komercyjnego wy-

korzystania sieci. 
4  S. Miecznikowski, Rynek technologii informatycznych i jego wykorzystanie w sektorze tu-

rystycznym, Zeszyty Naukowe US nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Informacja tury-
styczna, WNUS, Szczecin 2006, s. 21.

5  Szerzej M. Pietruszyńska, Web-reklama dźwignią turystyki, „Wiadomości Turystyczne” 2008, 
nr 22, s. 4.

6  Szerzej K. Kozłowska, Klient dobrze poinformowany, „Wiadomości Turystyczne” 2008, 
nr 16, s. 4.

7  Wcześniej łączność oparta była na komputerach centralnych, które komunikowały się z ter-
minalami w agencjach turystycznych za pomocą łączy dedykowanych, za: M. Nalazek, Konsolida-
cja GDS-ów, „Rynek Turystyczny” 2007, nr 2, s. 39–41. 

8  J. Moskała, Internetowe biura podróży, „Rynek Podróży” 2009, nr 1, s. 42.
9  M. Nalazek, Konsolidacja GDS-ów... 
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Obecnie biura podróży wykorzystują Internet przede wszystkim w celu pozy-
skania nowych klientów10 (rozbudowane strony www. i poczta elektroniczna11), 
a klienci jako źródło informacji (od 68% w badaniach Michała Grzywy i Marii 
Pociechy12 do 92% Rafała Marka13). Aż 2/3 użytkowników Internetu planujących 
wyjazd z biurem podróży odwiedziło w sieci strony biur podróży (61%), korzy-
stało z wyszukiwarek (49%) i portali turystycznych (48%)14. Jednak internetowe 
biura nie są tak do końca online. Wynika to m.in. z trudności złożenia oświad-
czenia woli w postaci elektronicznej15. Nieliczni klienci dysponują podpisem 
elektronicznym. Tylko co trzeci internauta, który dokonał rezerwacji (wypełnił 
kwestionariusz online lub wysłał e-mail), uczynił to przez Internet16. Mimo ros-
nącej popularności turystyki e-commerce17 proporcje zakupu usług przez Internet 
i w tradycyjny sposób są ciągle korzystniejsze dla klasycznego modelu dystry-
bucji (Europa – relacja 10% do 90%, USA 25% do 75%)18. Bezpośredni kontakt 
z organizatorem był ważny dla 40% internautów19. 

W obliczu „plajty temporalnej”20 (bankructwa w gospodarowaniu czasem) 
będącej efektem przyśpieszenia tempa we wszystkich dziedzinach życia, „klienci 
jutra, zdaniem Wrzesińskiej, będą mieć coraz mniej czasu na wyszukiwanie ofert 

10  R. Marek, Determinanty i zakres wykorzystania Internetu w polskich biurach podróży, „Prob-
lemy Turystyki” vol. XXIX, Instytut Turystyki, Warszawa 2006, s. 177–188.

11  W. Kramarz, D. Herman, Internet jako kanał dystrybucji produktu turystycznego, w: Gospo-
darka turystyczna w XXI wieku szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, 
S. Bosiacki, J. Grell (red.), AWF, Poznań 2004, s. 193.

12  M. Grzywa, M. Pociecha, Analiza aktywności turystycznej, w: Turystyka w badaniach nauko-
wych, A. Nowakowska, M. Przydział (red.), WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 401.

13  R. Marek, Internet w polskiej turystyce – stan i perspektywy rozwoju, w: Turystyka w bada-
niach naukowych..., s. 388.

14  Według raportu Gemius SA, http://gemius.pl/plarchiwum_prasowe/2008-01-21/01; Turysty-
ka wśród internautów, „Rynek Podróży” 2008, nr 2, s. 12.

15  Zob. J. Gospodarek, Podstawy prawne składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 
w zakresie usług turystycznych, w: Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym, A. Pana-
siuk (red.), WNUS, Szczecin 2001, s. 15–22.

16  Według raportu Gemius SA... 
17  Inaczej handel elektroniczny, sprzedaż towarów, usług i informacji za pośrednictwem sie-

ci. Termin wprowadzony w 1997 r. przez IBM, za: I. Dembińska-Cyran, Zastosowanie Internetu 
w turystyce, w: Sektor turystyczny w społeczeństwie..., s. 9. 

18  M. Pietruszyńska, Turystyczne trendy w e-commerce, „Wiadomości Turystyczne” 2008, nr 6, 
s. 6.

19  Według raportu Gemius SA...
20  Szerzej H. Rosa, Czas ucieka – plajta temporalna, „Forum” 2008/2009, nr 52/53, s. 14–17. 
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w Internecie”21. Jak wynika z badań, zanim klient dokona wyboru oferty w sie-
 ci, odwiedzi i to po wielokroć od 20 do 25 stron internetowych, co zajmie mu 
ok. 30 dni22. Natłok ofert i szum informacyjny będący jego skutkiem powoduje 
wzrost ryzyka nietrafi onego wyboru. Zawężenie alternatyw i trudność w okre-
śleniu ich porządku prowadzi do wzrostu kosztów transakcji wynikających 
z konieczności pozyskania dodatkowych informacji przed dokonaniem zaku-
pu23. Dodatkowo na stronach www. często brakuje informacji niezbędnych do 
dokonania rezerwacji online24. Rośnie zatem awersja klienta do ryzyka i to już 
na etapie kontraktowania usługi. Myśl, że wymarzone wakacje mogą zamienić 
się w horror, w sytuacji gdy pragnie odnieść jak najwięcej korzyści, skłoni go do 
wizyty u agenta high street (agenta dostępnego z ulicy). 

2. CEL BADAŃ I PROBLEM BADAWCZY 

Celem przeprowadzonych badań było określenie stopnia wykorzystania 
komputerowych systemów rezerwacji usług w biurach podróży. Określono nastę-
pujące problemy badawcze:
1. Jakie korzyści, zdaniem przedsiębiorców, ma biuro podróży z posiadania 

komputerowego systemu rezerwacji i jakie jego zalety są ważne przy wybo-
rze?

2. Z jakich systemów komputerowej rezerwacji usług przedsiębiorcy biur po-
dróży korzystają i jakie ich cechy cenią najwyżej oraz jak określają skłonno-
ści do zmiany systemu? 

3. Jakie są powody niekorzystania przedsiębiorców z komputerowego systemu 
rezerwacji i jaka jest ich gotowość do nabycia tego typu produktów? 

21  K. Wrzesińska, Biura podróży w globalnej wiosce, „Rynek Turystyczny” 2008, nr 10, 
s. 15–16.

22  M. Pietruszyńska, Web-reklama dźwignią turystyki..., s. 4.
23  J. Szumilak, Racjonalność zachowań nabywców usług turystycznych w aspekcie gospodaro-

wania informacją, Folia Turistica, AWF, Kraków 2007, s. 7–23.
24  K. Felner, Rynek szerokopasmowych szans, „Wiadomości Turystyczne” 2008, nr 18, s. 1.
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3. PRZEBIEG I ORGANIZACJA BADAŃ

Przy ustalaniu rzeczywistej liczby biur podróży posłużono się kilkoma pod-
stawowymi źródłami danych: Centralną Ewidencją Organizatorów i Pośredni-
ków Turystycznych (www.turystyka.gov.pl/crz.aspx), Panoramą Firm, Książką 
Telefoniczną TP SA, Książką Telefoniczną PKT oraz stronami internetowymi 
Polskiej Organizacji Turystycznej (www.pot.gov.pl), Polskiej Izby Turystyki 
(www.pti.gda.pl), portali ogólnopolskich (www.onet.pl, www.wp.pl) oraz portali 
regionalnych (www.trojmiasto.pl, www.naszemiasto.pl). Na podstawie dostęp-
nych spisów ustalono liczebność biur podróży działających w Trójmieście na 
210. Zbieranie danych trwało od 15 grudnia 2008 do 20 stycznia 2009 roku. 
Wykorzystano formę ankietową polegającą na dostarczeniu kwestionariusza 
ankiety do badanych podmiotów i jej odbiór w określonym terminie. Zwrócono 
172 kwestionariuszy, a do analizy zakwalifi kowano 135, rezygnując z tych, które 
nie zostały wypełnione w całości lub były wypełniane przez te same podmioty 
w różnych punktach sprzedaży. 

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Najważniejsza korzyść z posiadania systemu komputerowej rezerwacji 
usługi odnosiła się, zdaniem respondentów, do poprawy sprawności działania 
biura podróży. Aż 93% ankietowanych wskazało właśnie na tę ich zaletę (naj-
wyższa wartość cechy 4,1 w skali 5-punktowej). Inne istotne i docenione przez 
pracowników cechy systemu to szeroki wybór oferty (3,9) i bezpośredni do 
niej dostęp (3,82) – odpowiednio 90% i 89% wskazań. W mniejszym stopniu 
korzyści te dotyczyły zadowolenia klientów i zwiększenia zysków biura podróży 
(tabela 1). Techniczna niezawodność systemu, jego szybkość działania, dostęp-
ność i funkcjonalność składa się na bezpośrednią i namacalną zaletę systemu 
– usprawnienie pracy w biurze. Kompetentny pracownik, wsparty odpowiednim 
narzędziem, jest w stanie szybko i bez zbędnej zwłoki obsłużyć klienta. Zwiększa 
się obrót w fi rmie, w tym samym czasie obsługuje się więcej klientów, a skraca-
jąc maksymalnie czas obsługi, zyskuje ich satysfakcję. 
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Tabela 1 

Korzyści z posiadania systemu w opinii badanych

Korzyści z CRS-u
Wartość
cechy

Suma 
jednostek

Brak 
odpowie-

dzi
Średnia 
ważona R

Usprawnienie pracy w biurze 514 126 9 4,08 I
Zwiększenie zysków biura 442 122 13 3,62 V
Większe zadowolenie klientów 440 121 14 3,64 IV
Szeroki wybór oferty 472 121 14 3,90 II
Możliwość stworzenia własnej 
oferty 373 113 22 3,30 VI
Bezpośredni dostęp do konkret-
nej oferty 458 120 15 3,82 III

Źródło: badania własne.

Użyteczność systemu ze względu na profi l biura podróży i jego dostępność 
techniczna to korzyści, które najczęściej podnoszone były w wypowiedziach 
badanych przedsiębiorców (odpowiednio 87% i 88% wskazań oraz ocen najwyż-
szych – 3,74 i 3,73 w 5-punktowej skali). Duży wpływ na decyzję o wyborze 
CRS-u miała także jego dostępność fi nansowa, bezpłatna oferta szkoleń w pakie-
cie, mniejszy – wysokość udzielanych biurom podróży prowizji (tabela 2).

Tabela 2 

Korzyści ważne przy wyborze systemu w opinii respondentów

Korzyści ważne 
przy wyborze CRS-u

Wartość
cechy

Suma 
jednostek

Brak 
odpowiedzi

Średnia 
ważona R

Bezpłatne szkolenia 388 112 23 3,46 IV
Dostępność techniczna 444 119 16 3,73 II
Dostępność fi nansowa 414 114 21 3,63 III
Użyteczność ze względu na pro-
fi l biura 438 117 18 3,74 I
Wysokość udzielanych prowizji 366 110 25 3,33 VI
Moduły rezerwacyjne wycho-
dzące poza model standardo-
wego systemu 364 111 24 3,28 VII
Popularność danego systemu 
na rynku lokalnym 371 110 25 3,37 V

Źródło: badania własne.
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Z przebadanych 135 biur podróży funkcjonujących w Trójmieście 3/4 dys-
ponowało systemem komputerowej rezerwacji usług. Z systemów globalnych 
korzystało 39% respondentów, jedynie sześciu nie miało żadnego innego tylko 
GDS. Przede wszystkim używano Amadeusa (62%), zdecydowanie rzadziej 
Galileo (21%) czy Worldspana (15%). Jedną z przyczyn niewątpliwego sukcesu 
Amadeusa na polskim rynku jest jego stosunkowo najdłuższa na nim obecność 
(od 1992 roku25, Worldspan 199526, Galileo 200327) i wysoki udział w euro-
pejskim rynku – 55%, podczas gdy Travelportu (Worldspan i Galileo) – 31%, 
a  Sabre 13%28. Badani opierali swoją działalność przede wszystkim na współ-
pracy z regionalnymi systemami, aż 94% biur je wybrało. Blisko 61% korzy-
stało wyłącznie z CRS-ów. Najbardziej popularny był Merlin.X – 66% wskazań, 
połowa wybrała SART, 43% Sykon, niemal co piąte biuro zdecydowało się na 
Blue Vendo. Co trzeci respondent nie chciał wybierać między globalnym i regio-
nalnym systemem, korzystał zatem z obu. Aż 3/4 respondentów korzystało z wię-
cej niż jednego systemu. Zdaniem badanych, bazy danych są rozproszone i żaden 
system nie oferuje ich w pożądanej całości (tabela 3). 

Tabela 3 

Systemy komputerowej rezerwacji usług w biurach podróży

System
Globalny Regionalny Oba OGÓŁEM

N % N % N % N %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

OGÓŁEM 6 5,9 62 60,8 34 33,3 102 100
Galileo 4 25 – – 6 60 10 9,8
Amadeus 1 3,4 – – 28 96,5 29 28,4
Worldspan 1 14,3 – – 6 85,7 7 6,9
Inny 1 100 – – – – 1 1,0
Merlin.X – – 43 64,2 24 35,8 67 65,7
Sykon – – 27 61,4 17 38,6 44 43,1
SART – – 33 66 17 34 50 49,0
Voyager – – 8 72,7 3 27,3 11 10,8
Euroticket – – 4 57,1 3 42,8 7 6,9
Blue Vendo – – 15 78,9 4 21 19 18,6
Travella – – 3 60 2 40 5 4,9
Secure – – 5 83,3 1 16.7 6 5,9
Inny – – 16 94,1 1 5,9 17 16,7

25  www.amadeus.com/pl/x16480.xml.
26  www.worldspan.com?home/asp?fPageID=486&fcntrypg=Home.
27  www.galieo.net.pl/galileo-polska.html.
28  T. Furman, GDS – walka o rynek w pełni, „Wiadomości Turystyczne” 2008, nr 10, s. 10.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jeden 6 24 19 76 – – 25 24,5
Dwa – – 6 23,1 20 76,9 26 25,5
Trzy – – 4 20 16 80 20 19,6
Cztery – – 5 27,8 13 72,2 18 17,6
Pięć – – 5 45,4 6 54,6 11 10,8
Sześć i więcej – – – – 2 100 2 2,0

Źródło: badania własne.

Z uwagi na stosunkowo niewielką zbiorowość podmiotów dysponujących 
jedynie globalnym systemem rezerwacji komputerowej usług pominięto je w tej 
części analizy. W badanych biurach podróży, i to we wszystkich podgrupach, 
zaobserwowano dominację regionalnych systemów rezerwacyjnych. Takiego naj-
częściej wyboru dokonywali respondenci i to bez względu na okres rozpoczęcia 
działalności, wielkość zatrudnienia, stopień organizacji, rodzaj i specyfi kę prowa-
dzonej działalności. Trójmiejski rynek biur podróży należy do przedsiębiorców 
z zaledwie kilku- lub z kilkunastoletnim stażem gospodarowania w turystyce 
i o małym potencjale ze względu na wielkość zatrudnienia oraz stopień organiza-
cji. Biorąc powyższe pod uwagę, wybór takiego właśnie rozwiązania wydaje się 
optymalny. Biura podróży z długim stażem w turystyce (zaczynające działalność 
przed 1989 rokiem – co dziesiąte), większym zatrudnieniem (powyżej 4 osób 
– co trzecie) i stopniem zorganizowania (wielozakładowe – niemal co czwarte) 
częściej decydowały się na współpracę zarówno z globalnymi, jak i regional-
nymi systemami. Wprowadzenie systemu rezerwacyjnego do obsługi klienta 
jest zarówno naturalną konsekwencją rozwoju biura podróży, jak i czynnikiem 
warunkującym ten rozwój. Poszerzający się zasięg i zakres prowadzonej działal-
ności, wzrost liczby partnerów zmusza biura podróży do sięgnięcia po narzędzia, 
bez których dalsza działalność okazuje się trudna lub wręcz niemożliwa. 

W podgrupie biur podróży, które stosunkowo najdłużej funkcjonowały 
w branży, rzadziej występowało zjawisko nieposiadania żadnego systemu kom-
puterowej rezerwacji usług. Również biura podróży, które były obecne na rynku 
zaledwie od kilku lat, dysponowały systemem rezerwacji częściej niż ich kon-
kurenci rozpoczynający działalność w latach 1990–1999. Przedsiębiorcy, któ-
rzy rozpoczęli działalność przed 1989 rokiem, częściej wskazywali na korzyści 
z systemu dotyczące większej satysfakcji klientów z obsługi. Natomiast pra-
cownicy biur zakładanych po 2000 roku częściej podnosili rangę zysków. Pod-
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mioty, które dłużej funkcjonują na rynku turystycznym, mają lepszą znajomość 
branży, a dzięki zdobytemu doświadczeniu lepiej orientują się w procesach w niej 
zachodzących. Dotyczy to także pełniejszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań 
klientów, skutkującego dążeniem do osiągnięcia jak największej ich satysfakcji 
z kontaktu z fi rmą. Klient zadowolony niechętnie zmienia dostawców produktów 
turystycznych, stając się nie tylko lojalnym partnerem, lecz także ambasadorem 
marki, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu obrotu usług fi rmy (tabela 4). 

Tabela 4 

Systemy komputerowej rezerwacji usług w biurach podróży

System
Biuro

Globalny Regionalny Oba Brak OGÓŁEM
N % N % N % N % N %

OGÓŁEM 6 4,4 62 45,9 34 25,2 33 24,4 135 100
Rok założenia: 

do 1989
1 6,7 7 46,7 5 33,3 2 13,3 15 11,1

1990–1999 3 4,6 26 40 17 26,1 19 29,2 65 48,2
po 2000 2 3,6 29 52,7 12 21,8 12 21,8 55 40,7

Zatrudnienie: 
do 3 osób

4 4,5 42 47,7 17 19,3 25 28,4 88 65,2

4–10 osób 2 6,2 11 34,4 11 34,4 8 25 32 23,7
11 i więcej – – 9 60 6 40 – – 15 11,1

Organizacja: 
jednozakładowe

4 3,8 49 47,1 21 20,2 30 28,8 104 77

wielozakładowe 2 6,4 13 41,9 13 41,9 3 9,7 31 23
Rodzaj: 

agent 
4 8,7 26 56,5 12 26,1 4 8,7 46 34,1

pośrednik 1 16,7 4 66,7 – – 1 16,7 6 4,4
organizator – – 9 24,3 7 18,9 21 56,7 37 27,4

mieszane 1 2,2 23 50 15 32,6 7 15,2 46 34,1
Zasięg:            RP 3 2,8 48 44,8 30 28 26 24,3 107 79,2

sąsiadujące z RP 4 5,9 35 51,5 18 26,5 11 16,2 68 50,4
k. europejskie* 3 4,8 34 54,8 14 22,6 11 17,7 62 45,9

pozaeurop.** 5 8,2 30 49,2 15 24,6 11 18 61 45,2
Usługi: 

transport
5 6,2 40 49,4 28 34,6 8 9,9 81 60

noclegi 4 6,7 24 40 22 36,7 10 16,7 60 44,4
pakiety 3 2,7 52 46,8 32 28,8 24 21,6 111 82,2

ubezpieczenia 6 7,8 35 45,4 29 37,7 7 9,1 77 57
inne 2 6,4 17 54,8 7 22,6 5 16,1 31 23

* Z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich i Obwodu Kaliningradzkiego.
** Łącznie z Wyspami Kanaryjskimi.

Źródło: badania własne.
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Problem braku systemu rezerwacyjnego częściej występował w małych biu-
rach podróży: zatrudniających do trzech osób, jednozakładowych, spełniających 
funkcję organizatora turystycznego, oferujących pakiety i działających na terenie 
kraju. Systemy ze względu na swoją specyfi kę, usprawnienie obsługi klienta, są 
zbędne w biurach, które tej obsługi nie prowadzą. Jeżeli organizator turystyki 
nie prowadzi dystrybucji swoich usług i nie zajmuje się sprzedażą usług innych 
dostawców, system jest mu niepotrzebny. Na współpracę z regionalnym CRS-em 
zdecydowali się częściej respondenci, którzy rozpoczęli działalność jako agenci 
turystyczni po 2000 roku. Rozwój branży turystycznej, Internetu, duża konkuren-
cja i wymagania klientów narzucają określone standardy działania, bez których 
trudno efektywnie i skutecznie je prowadzić (tabela 4). 

Blisko 60% respondentów było zadowolonych z wyboru systemu i nie pla-
nowało w najbliższym czasie jego zmiany, jedynie 15% było przeciwnego zdania 
(rysunek 1). 

Rys. 1. Skłonność respondentów do zmiany posiadanego systemu

Źródło: badania własne.

Respondenci wysoko ocenili łatwość obsługi używanego systemu kompute-
rowej rezerwacji usług i szybkość, z jaką pracownik może dotrzeć do potrzebnych 
informacji (72% wskazań w obu przypadkach oraz ocen najwyższych, odpowied-
nio 4,06 i 4 w skali 5-punktowej). Badani byli zadowoleni też z wielkości dostęp-
nej w systemie bazy usług i sprawnego działania systemu w sieci (odpowiednio 
72% i 71% wskazań, 3,95 i 3,91 wartość ocen). Najsłabiej oceniono szkolenia 
prowadzone przez administratora systemu, działanie linii Help Desk i admini-
stratora systemu (tabela 5). 

15,00%

59,00%

26,00%

tak
nie
nie mam zdania
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Tabela 5 

Cechy używanych systemów w opinii badanych 

Cechy systemu Wartość
cechy

Suma 
jednostek

Brak 
odpowiedzi

Średnia 
ważona R

Działanie systemu w sieci 379 97 38 3,91 IV
Łatwość obsługi systemu 394 97 38 4,06 I
Szybkość docierania do 
potrzebnych informacji 392 98 37 4,00 II
Wielkość bazy usług ofero-
wanych przez system 379 96 39 3,95 III
Działanie administratora 
systemu 340 94 41 3,62 VI
Działanie linii Help Desk 303 88 47 3,44 VII
Współpraca 
z przedstawicielami i ich 
kompetencje 351 95 40 3,69 V
Szkolenia prowadzone 
przez administratora 315 93 42 3,39 VIII

Źródło: badania własne.

Co czwarte biuro podróży nie używało żadnego systemu. Najczęściej poja-
wiającym się powodem jego braku była mała przydatność (82% wskazań i ocena 
najwyższa 2,67 w skali 3-punktowej). Twierdzono także, iż był zbyt drogi i sto-
sunkowo słabo orientowano się w dostępnej ofercie tego typu usług. Pracownicy 
wysoko ocenili własne przygotowanie do pracy w systemie. Brak znajomości 
języka, w którym system pracuje, i stopień skomplikowania jego obsługi nie był 
istotną przeszkodą (tabela 6). Połowa z biur podróży, które nie mały żadnego 
systemu, nie planowała jego zakupu. Druga połowa wybrałaby w niemal równym 
stopniu zarówno system globalny, jak i regionalny. W przypadku systemu global-
nego byłby to najczęściej Amadeus, a regionalnego – Merlin.X.
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Tabela 6 

Powody nieposiadania komputerowego systemu rezerwacji usług 

Powody Wartość
cechy

Suma 
jednostek

Brak 
odpowiedzi

Średnia 
ważona R

System jest zbyt drogi 53 25 8 2,12 II
System jest zbyt trudny w ob-
słudze 13 11 22 1,18 V
Brak znajomości języka, 
w którym system pracuje 17 11 22 1,54 IV
Niepotrzebny jest system 
w pracy biura podróży 72 27 6 2,67 I
Brak znajomości oferty 
dostawców systemów 39 19 14 2,05 III

Źródło: badania własne.

Wnioski 

Nie ma co do tego wątpliwości, że udział rezerwacji dokonywanych przez 
Internet wzrośnie29 wraz:
– z upowszechnieniem dostępu do sieci (liczba gospodarstw domowych z do-

stępem do Internetu wzrosła z 36% w 2006 roku do 54% w roku 200730, 
codziennie z Internetu korzysta ok. 12,5 mln Polaków31); 

– z poprawą jakości informacji – dobrze poinformowany klient lepiej wykorzy-
sta dostępne zasoby (walory turystyczne) i usługi, nie tylko z korzyścią dla 
siebie; 

– z rozwojem umiejętności internautów korzystania z informacji zamieszcza-
nych w sieci – reklama w niej zamieszczana jest przede wszystkim kierowana 
do osób wykształconych, w średnim lub młodym wieku, dobrze poinformo-
wanych, wiedzących jak korzystać z wyszukiwarek, rezerwować usługi online 
i za nie płacić, świadomych swoich praw, krytycznych i rozważnych32; 

29  Według raportu Jupiter Research w USA 38% przychodów z turystyki w 2011 roku będzie 
osiąganych przez Internet, za: M. Pietruszyńska, Web-reklama dźwignią turystyki, s. 4.

30  Społeczeństwo informacyjne w Polsce..., s. 53.
31  K. Felner, Rynek szerokopasmowych szans..., s. 1.
32  J. Torbé, W internecie można więcej, „Wiadomości Turystyczne” 2008, nr 19, s. 10. 
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– z poprawą bezpieczeństwa transakcji i zaufania klientów (1/3 mieszkańców 
UE została wprowadzona w błąd reklamami ofert lotniczych33, a 25% w 2005 
roku nie kupowało w sieci z braku zaufania do bezpieczeństwa transakcji 
i  wiarygodności informacji34, aż 82% respondentów w badaniach Grzywy 
i  Pociechy dostrzega problemy przy zakupie imprez turystycznych przez 
Internet35). Kontekst transakcji i pojawienie się niepewności behawioral-
nej, gdy dostawca unika podania pełnej informacji dla osiągnięcia własnej 
korzyści, jest główną przyczyną niechęci klientów. Zbudowanie dobrych rela-
cji opartych na partnerstwie (CRM – customer relationship management36, 
Internet w odróżnieniu od innych mediów zapewnia dwukierunkowość infor-
macji37) i zaufaniu wymaga czasu. Badania Webera i Roehela38 wykazały, że 
produkty turystyczne online częściej kupowali klienci, którzy z usług online 
korzystali cztery lata i dłużej; 

– z różnorodnością ofert i większą swobodą indywidualnego jej kreowania. 
Dynamic packing (dynamiczne pakietowanie) uczyni klienta jeszcze bardziej 
niezależnego w wyborach. Także szybka identyfi kacja potrzeb klienta, gdy 
cierpliwość nie jest jego mocną stroną, musi się poprawić. By było to moż-
liwe, wymiana informacji między stronami jest konieczna39. 

Usług takich, jak osobisty kontakt z klientem czy profesjonalne mu dora-
dzanie, nie sposób oferować przez Internet. Concierge, rozumiany jako osobista 
obsługa, w połączeniu z umiejętnością zarządzania globalną informacją czyni 
biuro podróży niezastąpionym partnerem w podróży. Concierge pozostaje do dys-
pozycji klienta przez 24 godziny, także na odległość. Pomoże rozwiązać każdy 
problem: znajdzie najbliższy szpital, serwis samochodowy, restaurację. „Zrobi 
dla gościa wszystko, co nie jest niemoralne lub nielegalne”40. W opinii pracowni-
ków branży turystycznej, zainteresowanie klientów biurami nie słabnie, o czym 
świadczą osiągane wyniki fi nansowe, więc przynajmniej w najbliższych latach 

33  Raport Komisarza ds. Ochrony Konsumentów, za: J. Torbé, W Internecie...
34  W. Kramarz, D. Herman, Internet jako kanał dystrybucji..., s. 189.
35  M. Grzywa, M. Pociecha, Analiza aktywności turystycznej..., s. 403.
36  Zob. Ph. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 948.
37  J. Krupa, M. Gwóźdź, D. Komenda, Wykorzystanie Internetu w turystyce, w: Turystyka czyn-

nikiem integracji międzynarodowej, J. Biliński, D. Sawaryn (red.), WSIiZ, Rzeszów 2003, s. 217. 
38  K. Weber, W.S. Roehl, Profi ling people searching for and purchasing travel products on the 

World Wide Web, “Journal of Travel Research” 1999, No 3 [37], s. 291–298.
39  Szerzej D. Buhalis, R. Law, Progress In information technology and tourism management...
40  Kodeks Stowarzyszenia Profesjonalnych Concierge Les Clef’s d’Or, za: A. Szczeblewska, 

Concierge w biurze podróży, „Rynek Turystyczny” 2007, nr 2, s. 42–43. 
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ich przyszłość nie jest zagrożona41. Trudno jednak nie zgodzić się z poglądem, 
że ITC zmienią strukturę i organizację pracy przedsiębiorstw turystycznych. Ale 
ich obroną przed rosnącą popularnością bezpośredniej sprzedaży przez Internet 
będzie doradztwo, ciągła dywersyfi kacja oferty (np. w perspektywie poszerzenie 
oferty o usługi kurierskie – bagaż turystów), poprawa jakości usług i większe ich 
zróżnicowanie oraz zakres.

COMPUTER RESERVATION SYSTEMS IN TRAVEL AGENCIES

Summary

The purpose of the article is to present and analyses contemporary problems con-
cerning functioning of travel agencies in confrontation with popularity of Information 
Technology and Communication System (ITC). A research project concerned utilization 
of computer reservation system in Tri-city travel agencies. From the quantitative and 
qualitative data analysis based on a survey it was revealed that 3/4 of the examined travel 
agencies had computer reservation systems. However, regional systems were used rather 
than global ones. With regard to service potential, CRSes were used by small subjects. 
Almost 60% of the respondents were satisfi ed with systems they used and did not plan 
to change them. The users rated highly the speed and size of database service available 
in the system. They also emphasized good technical effi ciency of the system, its simpli-
city and considered it user friendly. Every fourth of the travel agency did not have any 
systems. However, not insuffi cient competence of the users was an obstacle, but, in the 
opinion of the respondents, little usefulness at offi ce work and inappropriate to the bene-
fi ts price of the system. 

Translated by Marlena Formella 

41  D. Zaraziński, Świat się zmienia, my musimy razem z nim, „Rynek Turystyczny” 2008, nr 10, 
s. 50.



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 567     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 12     2009

ANNA GARDZIŃSKA
Uniwersytet Szczeciński

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W ZAKRESIE TURYSTYKI 
POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM 

A MEKLEMBURGIĄ-POMORZEM PRZEDNIM 

Wprowadzenie

Sąsiedztwo poprzez granicę województwa zachodniopomorskiego z Me-
klemburgią-Pomorzem Przednim predysponuje te obszary do współpracy w za-
kresie gospodarki turystycznej. Ponadto za wzajemną współpracą przemawia 
także suma walorów turystycznych obu regionów, do których poza walorami 
specjalistycznymi (dla turystyki aktywnej) należy dodać szereg walorów wypo-
czynkowych i krajoznawczych (zarówno antropogenicznych, jak i przyrodni-
czych). Współpraca pomiędzy analizowanymi regionami realizowana jest przez 
jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, 
stowarzyszenia turystyczne, a także inne instytucje zainteresowane rozwojem 
turystyki na tych obszarach. Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki 
pomiędzy województwem zachodniopomorskim a Meklemburgią-Pomorzem 
Przednim sprzyja przede wszystkim konsolidacji branży turystycznej, wymianie 
doświadczeń i informacji, tworzeniu wspólnych ofert turystycznych oraz trans-
granicznych produktów turystycznych, z których korzystają zarówno polscy, jak 
i niemieccy turyści. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie przesłanek i barier wzajemnej 
współpracy oraz przedstawienie przykładowych projektów turystycznych reali-
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zowanych wspólnie przez województwo zachodniopomorskie i Meklemburgię-
-Pomorze Przednie. 

1. ISTOTA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Pod pojęciem „współpraca transgraniczna” rozumie się osiąganie korzyści 
przez uczestniczące w niej regiony dzięki przełamywaniu wzajemnych niechęci, 
barier kulturowych, różnic społecznych i ekonomicznych oraz dzięki efektyw-
nemu i skutecznemu rozwiązywaniu wspólnych problemów różnej natury1. 
Regulacje dotyczące zasad prowadzenia współpracy transgranicznej zawarte są 
nie tylko w prawie wewnętrznym (art. 172 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz rozdz. 6 ustawy o samorządzie województwa)2, lecz także w licznych 
dokumentach unijnych ratyfi kowanych przez Polskę, tj. w Europejskiej Konwen-
cji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami 
Terytorialnymi, czyli tzw. Konwencji Madryckiej Rady Europy przyjętej 21 maja 
1980, oraz w Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych 
uchwalonej po raz pierwszy 20 listopada 1981 i zmienionej 1 grudnia 1995 
roku3. 

Konwencja Madrycka defi niuje współpracę transgraniczną jako „każde 
wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i rozwój sąsiedzkich 
kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej 
liczby stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecz-
nych do realizacji takich zamierzeń”4. Główne cele współpracy transgranicznej, 
wymieniane przez Europejską Kartę Regionów Granicznych i Transgranicz-
nych, to5: nowa jakość granic, ujednolicanie zagospodarowania przestrzennego 
w Europie, poprawa infrastruktury, wspieranie atrakcyjności regionów i wspól-

1  D.E. Jaremen, E. Nawrocka, Rozwój współpracy transgranicznej – doświadczenia zachod-
nioeuropejskie, w: Gospodarka turystyczna. Problemy współpracy transgranicznej, A. Rapacz 
(red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 29.

2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, DzU 1997, nr 78, poz. 483 oraz 
Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998, DzU 1998, nr 91, poz. 576.

3  M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregio-
nalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007–2013, Centrum Rozwoju Lokalnego, 
Warszawa 2004, s. 8.

4  Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Wła-
dzami Terytorialnymi sporządzona w Madrycie 21 maja 1980, DzU 1993, nr 61, poz. 287. 

5  Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, Gronau 2004, s. 8–11.
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nego rozwoju gospodarczego, doskonalenie transgranicznej ochrony środowiska 
i przyrody, wspieranie transgranicznej współpracy kulturalnej oraz partnerstwo 
i  subsydiarność. 

Podmiotami współpracy transgranicznej mogą być różne jednostki, zarówno 
samorządowe – władze lokalne oraz regionalne – jak i organy administracji pań-
stwowej. Jest to współpraca w pełni dobrowolna, powstająca na bazie związków 
ekonomicznych, geografi cznych lub społecznych, respektująca odmienną przy-
należność państwową zaangażowanych podmiotów. Opiera się na stosowanych 
umowach lub porozumieniach międzypaństwowych, które wskazują na warunki 
współpracy zgodnej z prawem wewnętrznym zainteresowanych stron. Współ-
praca transgraniczna nie zagraża integralności terytorialnej państw, gdyż nie 
znosi granic, lecz zbliża państwa, ucząc wspólnego rozwiązywania problemów 
i współistnienia6. Obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny życia społeczno-
-gospodarczego i politycznego, a prowadzona jest w zakresie:
– infrastruktury technicznej, zagospodarowania przejść granicznych, układów 

komunikacyjnych, infrastruktury komunalnej;
– gospodarki regionalnej i lokalnej, takiej jak kojarzenie zagranicznych pod-

miotów gospodarczych, wymiany towarów i surowców, świadczenia usług, 
tworzenia izb przemysłowo-handlowych, działalności informacyjno-dorad-
czej, szkoleniowej, promocji regionu i fi rm;

– sfery społecznej, np. rozwijania demokracji lokalnej i regionalnej, wymiany 
kulturowej, sportowej, oświatowej, naukowej oraz turystycznej;

– ochrony środowiska przyrodniczego, transgranicznych obszarów chronio-
nych;

– gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, tworzenia jednolitych 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów transgranicznych7.

Współpraca transgraniczna zapewnia również przepływ doświadczeń 
pomiędzy regionami z różnych państw, a tym samym wspiera działania zmierza-
jące do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji samorządowych, ułatwia 
rozwój turystyki, zapewnia koordynację rozbudowy infrastruktury po obu stro-
nach granicy i jest narzędziem promocji.

6  U. Wich, Rola współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, w: Człowiek 
i środowisko. Gospodarka przestrzenna i komunalna. Problemy regionalizacji, Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1997, s. 305.

7  Gospodarka regionalna i lokalna, Z. Strzelecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008, s. 296–297.
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2. PRZESŁANKI I BARIERY WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA ZA-
CHODNIOPOMORSKIEGO Z MEKLEMBURGIĄ-POMORZEM PRZED-
NIM

Współdziałanie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego rozwija się na dwóch płaszczyznach: parlamentarnej (Sej-
miku Województwa i Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego) i organów 
wykonawczych (Zarządu Województwa i Rządu Kraju Związkowego Meklem-
burgia-Pomorze Przednie). Kooperacja została sformalizowana dzięki głównym 
dokumentom: 
– „Wspólnym oświadczeniu o współpracy transgranicznej pomiędzy wojewódz-

twem zachodniopomorskim a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze 
Przednie”8 podpisanym 18 czerwca 2000 w Schwerinie;

– „Wspólnej Deklaracji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Par-
lamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego” podpisanej w Szczecinie 
24 stycznia 2001 roku9. 

Na mocy tych dokumentów podejmowane są inicjatywy, które koncentrują 
się m.in. na organizowaniu giełd kontaktów, wspólnych warsztatów z różnych 
dziedzin gospodarki, ochronie zabytków, wymianie młodzieży oraz współdzia-
łaniu instytucji naukowych i kulturalnych. Ponadto kontakty zagraniczne woje-
wództwa zachodniopomorskiego z Meklemburgią obejmują także liczne związki 
partnerskie miast, gmin i powiatów, których władze, poprzez swoje inicjatywy 
i działania, stwarzają lokalnym społecznościom możliwości współpracy w róż-
nych aspektach, także w zakresie gospodarki turystycznej.

Główną przesłanką transgranicznej współpracy województwa zachodnio-
pomorskiego z Meklemburgią-Pomorzem Przednim w zakresie turystyki jest 
przygraniczne położenie tych regionów, a także wiele podobieństw cechują-
cych omawiane obszary. Województwo zachodniopomorskie i land Federalnej 
Republiki Niemiec Meklemburgia-Pomorze Przednie charakteryzują się zbliżoną 
powierzchnią (23 tys. km2), liczbą mieszkańców (1,7 mln) oraz średnią gęstością 

8  Na mocy tego dokumentu powołany został Wspólny Komitet, składający się z przedstawicieli 
każdej ze stron, którego zadaniem jest koordynacja wszelkich działań podejmowanych pomiędzy 
regionami. Zgodnie z określonymi we „Wspólnym oświadczeniu...” dziedzinami współpracy utwo-
rzonych zostało 14 grup roboczych, w ramach których pracownicy polskich i niemieckich instytucji 
realizują wspólne inicjatywy.

9  Dokument dostępny w Internecie: www.sejmik-zachodniopomorskie.pl. 
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zaludnienia na 1 km2 (74 osoby)10. Regiony te mają bardzo zbliżone warunki 
do uprawiania turystyki. Wynika to z położenia nad morzem, rozwiniętej sieci 
rzecznej, istnienia licznych jezior, ukształtowania powierzchni terenu z powodu 
zlodowaceń tej części Europy oraz z występowania walorów turystycznych 
umożliwiających uprawianie przede wszystkim turystyki aktywnej (zwłaszcza 
turystyki rowerowej i wodnej).

Kolejną przesłanką przemawiającą za koniecznością współpracy w zakre-
sie turystyki pomiędzy województwem zachodniopomorskim a Meklemburgią-
-Pomorzem Przednim jest liczba turystów zagranicznych odwiedzających woje-
wództwo zachodniopomorskie (rysunek 1).

Rys. 1. Struktura turystów zagranicznych z krajów Unii Europejskiej korzystających 
z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowa-
nia w województwie zachodniopomorskim w 2007 roku

Źródło: www.stat.gov.pl/ (dostęp:15.01.2009).

Przedstawiony wykres ukazuje istotny udział turystów z Niemiec w przyjaz-
dach obcokrajowców do Polski. Aż 74% turystów zagranicznych odwiedzających 
województwo zachodniopomorskie i korzystających z noclegów w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania to Niemcy, co w związku z istotnością 
prowadzenia wzajemnej współpracy i tworzenia wspólnych ofert turystycznych 
wydaje się bardzo ważne. Udział turystów z Niemiec wśród wszystkich turystów 
zagranicznych odwiedzających województwo zachodniopomorskie jest jeszcze 
większy, gdy weźmiemy pod uwagę turystów jednodniowych, odwiedzających 

10  www.stat.gov.pl oraz www.statistik-mv.de/ (dostęp: 15.01.2008).
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województwo zachodniopomorskie w celu zrobienia zakupów bądź skorzystania 
z usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

Innym powodem, dla którego oba regiony przygraniczne powinny współ-
działać i tworzyć wspólne produkty turystyczne, jest zniesienie granic z chwilą 
wejścia Polski do Strefy Schengen oraz likwidacja kontroli i odpraw granicz-
nych 21 grudnia 2007 roku. Fakt ten sprzyja rozwojowi turystyki transgranicznej, 
ponieważ turyści mogą bez jakichkolwiek ograniczeń korzystać z potencjału obu 
regionów.

Jednakże obok przesłanek współpracy transgranicznej województwa za-
chodniopomorskiego z Meklemburgią-Pomorzem Przednim występują również 
utrudnienia w podejmowaniu i uczestniczeniu we wspólnych inicjatywach turys-
tycznych. Zalicza się do nich przede wszystkim brak odpowiedniej infrastruktury 
turystycznej. Jakkolwiek uwarunkowania naturalne (przyrodnicze) predysponują 
oba regiony do nawiązania współpracy w zakresie turystyki, to stan zagospo-
darowania turystycznego przedstawia się mniej korzystnie dla województwa 
zachodniopomorskiego, nie tylko pod względem liczby obiektów turystycznych, 
lecz także standardów jakości. Pomimo iż województwo zachodniopomorskie 
skupia najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania wśród wszystkich woje-
wództw w Polsce (848 obiektów z 109 002 miejscami noclegowymi), a sieć hoteli 
w województwie jest dobrze rozwinięta (w roku 2007 funkcjonowało 77 hoteli 
z 9383 miejscami noclegowymi, z czego 9180 to miejsca całoroczne)11, to jednak 
w porównaniu do bazy noclegowej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie jest 
to liczba satysfakcjonująca. Turyści w Meklemburgii mają do dyspozycji 2704 
obiekty noclegowe z ponad 175 000 miejscami noclegowymi (w tym 578 hoteli 
z 56 311 miejscami noclegowymi)12. Rocznie Meklemburgię-Pomorze Przednie 
odwiedza ok. 10 mln gości (z obiektów zbiorowego zakwaterowania wojewódz-
twa zachodniopomorskiego skorzystało w 2007 roku 1 672 280 turystów13). 

Taka dysproporcja nie przeszkadza jednak bezpośrednio w podejmowaniu 
wspólnych inicjatyw turystycznych i tworzeniu wspólnych produktów turystycz-
nych. Działania w tym zakresie pozwalają bowiem poprawiać stan zagospodaro-
wania turystycznego w województwie zachodniopomorskim dzięki dostępowi do 
środków europejskich. 

11  Informacje dostępne w Internecie: www.stat.gov.pl/ (dostęp: 15.01.2009). 
12  Informacje dostępne w Internecie: www.statistik-mv.de/ (dostęp: 15.01.2009).
13  Informacje dostępne w Internecie: www.stat.gov.pl/ (dostęp: 15.01.2009).
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Kolejną barierę dla wzajemnej współpracy stanowi trudność w połączeniu 
istniejących już szlaków turystycznych, dróg, ścieżek rowerowych po stronie 
polskiej z tymi po stronie niemieckiej. Na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego łączna długość szlaków rowerowych wynosi ponad 1300 km 
(z czego 800 km szlaków oznakowanych jest przez PTTK)14. Szlaki te mają naj-
częściej charakter pętli i tylko w części tworzą sieć. Większość nie jest ze sobą 
połączona, co utrudnia turyście zachowanie ciągłości trasy oraz swobodne prze-
mieszczanie się po obszarze województwa. Natomiast Meklemburgia-Pomorze 
Przednie to jeden z landów niemieckich o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze 
rowerowej. Na tym terenie turyści mają do dyspozycji 21 ścieżek rowerowych 
o łącznej długości 5500 km, ukazujących walory turystyczne regionu, oraz 
7 ponadregionalnych ścieżek rowerowych o długości 2300 km15. Należałoby 
połączyć szlaki funkcjonujące po obu stronach granicy i stworzyć szlaki transgra-
niczne. Pewne próby zostały już poczynione, jednak w dalszym ciągu nie jest to 
wystarczająca i satysfakcjonująca liczba transgranicznych ścieżek rowerowych. 
Ponadto brakuje transportu publicznego pomiędzy województwem zachodnio-
pomorskim a Meklemburgią-Pomorzem Przednim. W ramach wzajemnej współ-
pracy mógłby kursować autobus przewożący turystów zarówno z Polski, jak 
i z Niemiec przez dawną granicę, co ułatwiłoby turystom dostęp do atrakcji tury-
stycznych i korzystania z infrastruktury turystycznej tych regionów.

Współpracę transgraniczną utrudnia także brak wyczerpujących informa-
cji o atrakcjach turystycznych znajdujących się po drugiej stronie granicy. Czę-
sto taki stan rzeczy spowodowany jest postrzeganiem sąsiednich terenów jako 
konkurencji, a nie jako potencjalnego partnera. We wszystkich polskich i nie-
mieckich miastach przygranicznych powinny funkcjonować punkty informacji 
turystycznej, w których turyści uzyskaliby informacje o walorach turystycznych 
sąsiedniego regionu. Informacje takie mogłyby zostać przedstawione np. na dwu-
języcznych tablicach informacyjnych.

Inna barierą jest brak wystarczającej liczby kontaktów pomiędzy organiza-
cjami i instytucjami działającymi w sferze turystyki, jak również brak umiejęt-
ności potrzebnych do stworzenia wysokiej klasy oferty turystycznej. Dotyczy to 
przede wszystkim niewystarczającej znajomości rynku, właściwego określenia 
grupy docelowej, a także rozpoznania potrzeb i oczekiwań turystów polskich 
i niemieckich.

14  Audyt turystyczny województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Szczecin 2005, s. 85.

15  Informacje dostępne w Internecie: www.reisenews-online.de/ (dostęp: 15.01.2009).
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3. PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY W SFERZE TURYSTYKI POMIĘDZY WOJE-
WÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM A MEKLEMBURGIĄ-POMO-
RZEM PRZEDNIM

Pomimo występujących trudności realizowane są przedsięwzięcia opiera-
jące się na wzajemnej współpracy oraz tworzeniu transgranicznych produktów 
turystycznych. Działania te podejmują zarówno jednostki samorządu teryto-
rialnego (gminy, powiaty), organizacje turystyczne (regionalne i lokalne), euro-
region Pomerania16, jak i inne instytucje zainteresowane rozwojem turystyki na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego. Współpraca transgraniczna w sferze turystyki opiera się przede wszystkim 
na realizacji bądź uczestnictwie na zasadzie partnerstwa w projektach, których 
głównym celem jest aktywizacja turystyki po stronie polskiej i niemieckiej. 

Jednym z przykładów współpracy transgranicznej jest projekt Dziedzictwo 
kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki17. Realizatorem projektu po stronie pol-
skiej był Urząd Gminy Dobra, a niemieckim partnerem – Stowarzyszenie Ukra-
nenland Historische Werkstatten e.V. z Torgelow. Projekt zainicjował działania 
służące stworzeniu lokalnego produktu turystycznego w oparciu o bogactwo 
dziedzictwa kulturowego. Podjęte działania miały za zadanie ożywienie obsza-
rów z  wysokim poziomem bezrobocia popegeerowskiego, uważanych za nie-
atrakcyjne turystycznie. W ramach projektu zorganizowano warsztaty rzemiosła 
artystycznego, przygotowano publikację promocyjną oraz przeprowadzono kon-
ferencję Przeszłość jako czynnik rozwoju gospodarczego. W wyniku realizacji 
projektu powstały wzory pamiątek lokalnych oraz broszura, która umożliwiła 
przybliżenie historii turystom z Niemiec i mieszkańcom gminy. 

Kolejnym przedsięwzięciem turystycznym prowadzonym przez jednostki 
samorządu terytorialnego analizowanych obszarów był projekt Meandry Iny. 
Jego celem był rozwój i promocja turystyki wodnej w gminie Goleniów, a główni 

16  Euroregion Pomerania jest regionem granicznym. Tworzą go obecnie regiony przygraniczne 
trzech państw: Republika Federalna Niemiec, Królestwo Szwecji i Rzeczpospolita Polska. W skład 
strony niemieckiej wchodzą cztery powiaty przygraniczne i dwa miasta wydzielone Meklembur-
gii-Pomorza Przedniego (Rügen, Nordvorpommern, Ostvorpommern, Uecker Randow, Stralsund 
i Greifswald) oraz dwa powiaty Brandenburgii (Uckermark i Barnim) – wszystkie zrzeszone 
w Związku Komunalnym Europaregion Pomerania. Stronę szwedzką tworzą 33 gminy regionu 
Skania, tworzące Związek Gmin Skanii. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania (większość gmin zachodniopomorskich). Euroregion Pomerania rozciąga 
się na powierzchni ok. 41 tys. km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 3,4 mln mieszkańców.

17  Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze środków Unii Europejskiej i ich realizato-
rzy, Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007, s. 18–19. 
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realizatorzy to Urząd Gminy i Miasta Goleniów, miasto Greifswald, miasto Ber-
gen oraz gmina Svedala (Szwecja). W ramach projektu wyznaczono, opisano 
i oznakowano szlak kajakowy na Inie. Ponadto wyposażono szlak w miejsca 
postojowe, wypoczynku oraz noclegowe. Działania zorganizowane w ramach 
projektu to dwie wizyty studyjne u partnerów zagranicznych, wydanie folderu 
w trzech językach (polski, niemiecki, angielski) z mapą szlaku kajakowego i opi-
sem atrakcji turystycznych, a także spływ kajakowy z udziałem młodzieży. 

Przykładem współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi stowarzysze-
niami oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi jest inicjatywa 
podjęta przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz 
Organizację Turystyczną Regionu Vorpommern. Dotyczy ona budowy zintegro-
wanego produktu turystyki rowerowej i wodnej Pomorski Krajobraz Rzeczny 
w Województwie Zachodniopomorskim – program rozwoju transgranicznego 
produktu turystycznego. Projekt miał za zadanie utworzenie szlaków wodnych 
i  rowerowych prowadzących przez obszary pojezierne Meklemburgii i woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Jego celem było stworzenie transgranicznego 
szlaku turystycznego, który przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej 
i towarzyszącej na obszarach turystyki wodnej i rowerowej w województwie 
zachodniopomorskim oraz wzrostu ruchu turystycznego na tym obszarze poza 
sezonem letnim. W ramach projektu przeprowadzono m.in.:
– analizę atrakcyjności turystycznej regionu pod kątem możliwości rozwoju 

turystyki rowerowej i wodnej (uwzględniając walory turystyczne, zagospo-
darowanie turystyczne, zaplecze instytucjonalne, funkcjonujące produkty 
lokalne);

– analizę wielkości i struktury ruchu turystycznego w województwie zachod-
niopomorskim na tle pozostałych województw, ze szczególnym uwzględnie-
niem turystyki aktywnej; 

– badania ankietowe skierowane do samorządu lokalnego, czyli do wszystkich 
gmin leżących na trasie szlaku.

Ponadto określono najważniejsze regiony konkurencyjne i ich atrakcyjność, 
wskazano silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse województwa zachodnio-
pomorskiego dla rozwoju turystyki rowerowej i wodnej, wytyczono trasę główną 
i możliwe alternatywne propozycje rozwiązań oraz produkty dodatkowe, będące 
uzupełnieniem dla szlaku głównego. W projekcie określono także założenia do 
budowy marki produktu Pomorski Krajobraz Rzeczny, wskazując na docelowy 
jego wizerunek. Wskazano też główne etapy i priorytety wdrożenia oraz możli-
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wości fi nansowania działań, a także zwrócono uwagę na poszczególne działania 
wymagające odrębnych, szczegółowych opracowań. 

Inną inicjatywą transgraniczną był projekt Szlak Solny – strategia rozwoju 
markowego polsko-niemieckiego produktu turystycznego. Projekt współfi nanso-
wano z programu unijnego – INTERREG IIIA. Celem ogólnym projektu było 
wykorzystanie potencjału rozwojowego regionu, czyli cennych walorów dzie-
dzictwa kulturowego dorzecza Parsęty na rzecz budowy i rozwoju transgra-
nicznej oferty turystycznej. Projekt miał pomóc również opracować optymalną 
metodologię rozwoju tematycznych szlaków kulturowych jako produktów tury-
stycznych, na obszarach o charakterze pojeziernym, w tym w małych miastecz-
kach oraz wsiach z dobrze rozwiniętym produktem turystyki wiejskiej. Ważnym 
elementem projektu było wytyczenie tras szlaku rowerowego i samochodowego 
przez gminy dorzecza Parsęty. Wytyczono wiodącą nitkę szlaku na historycznej 
trasie kupców (karawan) z transportami soli (m.in. do Kołobrzegu przez obszar 
dorzecza Parsęty) oraz nitki uzupełniające. W ramach tego przedsięwzięcia 
zidentyfi kowano oraz wykreowano wyróżniki miejscowe na szlaku, optymalnie 
powiązane z tematyką szlaku (tj. piece chlebowe, wędzarnie, grota solna, kąpiele 
w solance, tawerna ze specjałami lokalnymi, targ rękodzieła). Opracowano także 
propozycje kompozycji produktowych wokół szlaku oraz logo szlaku wykorzy-
stywane przez obu partnerów.

Podsumowanie

Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki pomiędzy województwem 
zachodniopomorskim a Meklemburgią-Pomorzem Przednim przyczynia się 
do zwiększenia przestrzennej spójności oraz budowania klimatu partnerstwa. 
Pomimo iż analizowane regiony wykazują wiele podobieństw i wiele aspektów 
przemawia za współpracą, to występują również bariery we wzajemnej koopera-
cji. Jednakże jednostki samorządu regionalnego, regionalne i lokalne organizacje 
turystyczne oraz stowarzyszenia turystyczne funkcjonujące po obu stronach gra-
nicy współpracują w zakresie turystyki, czego wyrazem są realizowane wspólnie 
projekty i inicjatywy turystyczne. Niestety, współpraca ta nie jest wystarczająca 
i mogłaby dotyczyć realizacji większej liczby wspólnych przedsięwzięć. Często 
pomimo uczestnictwa we wspólnym projekcie turystycznym wykonanie więk-
szości prac związanych z realizacją jego głównych założeń leży w gestii tylko 
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jednego partnera. Ponadto podobne walory turystyczne występujące na obsza-
rze województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 
przede wszystkim dostęp do Morza Bałtyckiego, powodują, iż oba regiony mogą 
być względem siebie substytucyjne, a co za tym idzie, mogą konkurować o turys-
tów. Obok polityki turystycznej współpracujących państw i odpowiedniej wiel-
kości środków fi nansowych istotnym czynnikiem stymulującym intensywność 
współpracy transgranicznej są chęci ludzkie.

GRENZÜBERSCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IM TOURISMUS 
BEREICH ZWISCHEN WOIWODSCHAFT WESTPOMMERN 

UND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Zusammenfassung

Die Entwicklung des Fremdenverkehrs, wachsende Konkurrenz auf dem touri-
stischen Markt und Zunahme der touristischen Erwartungen sind die Faktoren, die zur 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Schaffung gemeinsamen Angeboten und 
neuen touristischen Produkte begünstigen. Die Grenzregionen betrachten die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit als die Möglichkeit wirtschaftliche Kontakte zu verbreiten, 
Woiwodschaft zu werben und europäische Erfahrungen auszunutzen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es Voraussetzungen und Einschränkungen gemein-
samen Zusammenarbeit hinweisen, obendrein auch touristische Projekte zwischen Woi-
wodschaft Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern darstellen. 

Übersetzt von Anna Gardzińska 
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ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 567     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 12     2009

JERZY GOSPODAREK
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

TURYSTYKA UZDROWISKOWA 
I JEJ UWARUNKOWANIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE

Wprowadzenie

Dla wzrostu znaczenia turystyki uzdrowiskowej niezmiernie ważne są 
odpowiednie jej regulacje administracyjno-prawne. Zostały ustalone w ustawie 
z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych1. Chociaż zmieniła ona bardzo 
wiele w porównaniu z ustaleniami uprzednio obowiązującej, powszechnie kryty-
kowanej i całkowicie zdezaktualizowanej ustawy z 17 czerwca 1966 o uzdrowi-
skach i lecznictwie uzdrowiskowym2, to istniejący stan prawny funkcjonowania 
uzdrowisk w Polsce niestety stwarza wciąż wiele problemów prawnych, ograni-
czając dalszy rozwój turystyki uzdrowiskowej. Obowiązująca ustawa uzdrowi-
skowa z  2005 roku spotyka się od początku z daleko idącą krytyką, zwłaszcza 
ze strony praktyków3. Uzasadnione więc jest poddanie analizie prawnej ustaleń 

1  DzU 2005 nr 167, poz. 1399 ze zm. Dalej powoływana jako ustawa uzdrowiskowa z 2005 r.
2  DzU nr 23, poz. 150 ze zm. Uprzednio obowiązujący stan prawny uzdrowisk w Polsce omó-

wiła A. Lewandowska, Uwarunkowania prawne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, Zeszyty Na-
ukowe US nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, WNUS, Szczecin 2005, s. 43–58.

3  Zob. zwłaszcza J. Golba, Analiza ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU 2005 
nr 167 z 1 września 2005, poz. 1399), „Jedziemy do Wód w...” 2008, nr 3, s. 12–17; B. Błędowska, 
M. Boniecki, Nowa ustawa o uzdrowiskach a zagospodarowanie przestrzenne, „Nieruchomości 
C.H.Beck” 2006, nr 3.
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tej ustawy oraz jej aktów wykonawczych z uwzględnieniem oddziaływania tych 
ustaleń na turystykę uzdrowiskową.

Samo pojęcie „turystyka uzdrowiskowa” wymaga przy tym wyjaśnienia. 
Nie jest ono zdefi niowane w poddanej analizie ustawie uzdrowiskowej z 2005 
roku, ani w żadnym innym akcie normatywnym. W konsekwencji termin ten jest 
bardzo różnie rozumiany i określany w literaturze przedmiotu oraz w praktyce 
funkcjonowania uzdrowisk. Już na wstępie trzeba też zwrócić uwagę na funkcje 
uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej. Dopiero na tej podstawie stają się w pełni 
zrozumiałe ograniczenia administracyjno-prawne turystyki uzdrowiskowej. 

1. POJĘCIE I ZAKRES TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ

Termin „turystyka uzdrowiskowa” występuje obok takich określeń, jak 
„turystyka zdrowotna”, „turystyka medyczna”, „turystyka lecznicza” oraz 
„turystyka socjalna”. Każde z tych określeń ma nieco inne znaczenie, chociaż 
występują w nich niewątpliwie elementy wspólne. Generalnie można zauważyć, 
że prawie każdy rodzaj turystyki spełnia funkcję zdrowotną. Często powołuje 
się na określenie Tabacchiego, że turystyka zdrowotna to „każda podróż, która 
czyni zdrowszym ciebie lub kogoś z twojej rodziny”4. Szeroko też określa turys-
tykę zdrowotną Beata Meyer, wskazując na jej główny cel w postaci dążenia 
do poprawy stanu zdrowia człowieka5. Jednak w polskiej literaturze przedmiotu 
turystyka zdrowotna jest zwykle rozumiana wąsko jako świadome i dobrowolne 
udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania w czasie wolnym od pracy 
w celu poprawy zdrowia dzięki aktywnemu wypoczynkowi fi zycznemu i psy-
chicznemu w miejscowości uzdrowiskowej6. Podstawową formą turystyki zdro-
wotnej są wyjazdy sanatoryjne, ale coraz bardziej popularne stają się też wczasy 
specjalistyczne dla osób z nadwagą czy wczasy konne dla dzieci autystycznych 
lub ruchowo niesprawnych. Można powiedzieć, że turystyka sanatoryjna (kura-
cyjna) jest terminem węższym, mieszczącym się w pojęciu turystyki zdrowotnej, 
gdyż obecnie jeździ się nie „do sanatorium”, ale „do uzdrowiska”, w którym 

4  Health Tourism: An Overview by K. Ross, HSMAI Marketing Review, 27 Dec. 2001.
5  B. Meyer, Funkcje turystyki, w: Ekonomika turystyki, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2006, s. 35.
6  J. Wolski, Turystyka zdrowotna, „Problemy Uzdrowiskowe” 1970, nr 5, za: L. Wojtasik, 

R.D. Tauber, Nowoczesna turystyka i rekreacja, Wydawnictwo WSHiG, Poznań 2007, s. 88. Po-
dobnie W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 35–37.
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są świadczone nie tylko usługi sanatoryjne, lecz także inne usługi oferowane 
w szczególności przez prywatne kliniki i pensjonaty7.

Stosowany niekiedy termin „turystyka medyczna” ma szczególny zakres, 
gdyż z jednej strony wyraża tradycyjne podróżowanie w celach leczniczych do 
miejscowości uzdrowiskowych, ale z reguły jest on odnoszony do przyjazdów 
cudzoziemców w celu skorzystania w Polsce z usług medycznych tańszych niż 
w innych państwach. Tak rozumie turystykę medyczną Mirosław Mika, określa-
jąc tym terminem wszelkie dobrowolne wyjazdy osób poza granice własnego 
kraju w celu skorzystania z fachowej opieki medycznej8. Takie usługi medyczne 
to zwłaszcza operacje plastyczne (w szczególności powiększanie piersi, korekcja 
nosa i liposukcja, czyli odsysanie tłuszczu), leczenie stomatologiczne i okulis-
tyczne oraz masaże. Wymienione rodzaje usług są często świadczone także poza 
miejscowościami uzdrowiskowymi, ale nieraz są wtedy łączone z późniejszymi 
wyjazdami do uzdrowisk9.

Zbliżone znaczenie ma określenie „turystyka lecznicza”, które jest zwy-
kle łączone z tzw. wyjazdami do wód, jako że wykorzystywanie wód – zwłasz-
cza termalnych – w celach leczniczych znane jest od starożytności10. Szeroko 
rozumiana turystyka lecznicza odwołuje się do kryterium motywacji w postaci 
leczenia11, niezależnie od środków, metod i zakresu tego leczenia. Tego rodzaju 
turystyka miała do niedawna w znacznym stopniu charakter turystyki socjalnej, 
tj. takiej, której koszty są całkowicie lub częściowo pokrywane nie przez turystę, 
lecz przez organizacje lub instytucje wydatki te fi nansujące, refi nansujące lub 
refundujące12. Jednak wprowadzona w Polsce gospodarka rynkowa i przemiany 
w służbie zdrowia spowodowały, że zmienia się struktura turystów uzdrowisko-
wych i coraz więcej osób w pełni fi nansuje swój pobyt w uzdrowisku w celach 
leczniczych13.

7  Zob. L. Wojtasik, R.D. Tauber, Nowoczesna turystyka i..., s. 88–90. 
8  M. Mika, Turystyka medyczna, w: Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 290.
9  Zob. P. Maciejewicz, Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski po „nowe ciało”, www.wyborcza.

pl 2007.10.2008.
10  Zob. J. Liszewski, Region turystyczny, w: Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski 

(red.), Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa–Poznań 2002, s. 357–359.
11  Tak W.W. Gaworecki, Turystyka..., s. 20.
12  Zob. tamże, s. 69.
13  Podkreśla to A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, WNUS, 

Szczecin 2007, s. 5.
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W literaturze przedmiotu można wskazać klasyczne rozumienie turystyki 
uzdrowiskowej jako wyjazdów związanych z kuracją sanatoryjną, rehabilita-
cyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązanych z zabiegami przyrodolecz-
niczymi świadczonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego14. 
Agnieszka Lewandowska słusznie wskazuje, że współcześnie to rozumienie 
turystyki uzdrowiskowej powinno być poszerzone o turystykę zdrowotną15. Jed-
nakże oczywiście nie cała turystyka zdrowotna jest objęta pojęciem „turystyka 
uzdrowiskowa”, bo cele zdrowotne są przecież realizowane również w innych 
rodzajach turystyki, w tym zwłaszcza w ramach turystyki pobytowej (wczasy), 
kwalifi kowanej i weekendowej16. 

Wyciągając wnioski z powyższych defi nicji, można określić turystykę 
uzdrowiskową jako formę turystyki zdrowotnej, polegającą na wyjazdach do 
miejscowości uzdrowiskowych w celach nie tylko leczniczych, lecz także pro-
fi laktycznych, wypoczynkowych, poprawy urody (wyglądu), zrelaksowania 
się, jak też uzyskania lepszego samopoczucia. Wyjazdy w celach profi laktycz-
nych do uzdrowisk wynikają z zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi i mają cha-
rakter profi laktyki pierwotnej lub wtórnej, stosowanej u osób przewlekle chorych, 
aby zapobiec dalszemu postępowi choroby17. Z kolei wyjazdy wypoczynkowe 
do miejscowości uzdrowiskowych są spowodowane walorami klimatycznymi 
i krajobrazowymi tych miejscowości, a po części także po prostu panującą modą. 
Natomiast wyjazdy do uzdrowisk w celach pielęgnacyjnych, relaksujących czy 
upiększających, zmierzające do zapewnienia równowagi psychofi zycznej, są 
określane terminem „wellness”, wyrażającym potrzebę uzyskania równowagi 
między ciałem i umysłem, aby poprawić jakość życia i przyczynić się do jego 
przedłużenia18. Wellness to wręcz fi lozofi a życiowa promująca zdrowy tryb życia, 

14  Tak M. Januszewska, Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, 
w: Markowe produkty turystyczne, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 219. Podobnie Z. Krasiński, Kondycja turystyki uzdrowi-
skowej w Polsce a reformy społeczne 1989, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, 
G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999, s. 93; E. Wysocka, 
Turystyka uzdrowiskowa, Rocznik Dydaktyczny WSTH, Warszawa 1996, s. 39 i nast.

15  A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa…, s. 19. 
16  Tamże, s. 18, za: W.W. Gaworecki, Turystyka..., s. 36.
17  D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2006, s. 70.
18  Zob. tamże, s. 70–71.



85Turystyka uzdrowiskowa i jej uwarunkowania...

głównie przez odpowiednią dietę i dbanie o kondycję fi zyczną19. Wyjazdy tego 
rodzaju są nieraz przeciwstawiane wyjazdom do spa, które oznaczają różne formy 
korzystania z wód – głównie leczniczych, jak masaże wodne, kąpiele w wodzie 
leczniczej, termicznej lub zwykłej wzbogaconej ozonem, pływanie czy sauna20 
– w uzdrowiskach i innych miejscowościach. Określenie SPA jest rozumiane jako 
zespół metod leczących, relaksujących i upiększających, z wykorzystaniem m.in. 
hydroterapii i zabiegów kosmetycznych21. Ponadto terminy „SPA” i „wellness” 
oznaczają zarazem ośrodki odnowy biologicznej, które powstają coraz częściej 
nie tylko w uzdrowiskach22.

2. POJĘCIE, WYMAGANIA PRAWNE I FUNKCJE UZDROWISK 
ORAZ FUNKCJE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ

Pojęcie „uzdrowisko” dotyczy miejscowości odznaczającej się licznymi 
naturalnymi czynnikami leczniczymi (jak mineralne wody lecznicze, borowiny 
lub szlamy lecznicze) oraz odpowiednimi właściwościami klimatycznymi, mają-
cej przy tym rozbudowaną służbę zdrowia i odpowiednie urządzenia, takie jak 
zakłady przyrodolecznicze, sanatoria, pijalnie, baseny, kąpieliska, ścieżki zdro-
wia, drogi spacerowe oraz place zabaw dla dzieci23. Podobnie, ale w sposób 
bardziej naukowy, określa uzdrowisko Aleksander S. Kornak24, nazywając tym 
terminem miejscowość lub jej część, w której istnieją udokumentowane warunki 
lecznictwa poprzez wykorzystanie leczniczych właściwości złóż mineralnych 
i  źródeł wód oraz gazów, poloidów, klimatu, powietrza i wód morskich, przy 
czym wymagane jest posiadanie odpowiednich urządzeń leczniczych, kadry 
medycznej oraz stosowanie odpowiednich metod kuracji. Wymagania ogólne 
w tym zakresie formułuje Polska Norma, która za uzdrowisko uznaje obszar 

19  Tak E. Błaszczyk, Podróże po zdrowie i urodę. 130 uzdrowisk, ośrodków wellness i SPA 
w Polsce i za granicą, Videograf II, Warszawa 2008, s. 303. Podobnie M. Mika, Turystyka medycz-
na…, s. 286–287.

20  M. i R. Łazarkowie, Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo 
Akademickie WSSP, Lublin 2007, s. 139. Podobnie M. Mika, Turystyka medyczna…, s. 286–287.

21  Tak E. Błaszczyk, Podróże po zdrowie i urodę..., s. 303.
22  M. i R. Łazarkowie, Uzdrowiska w Europie..., s. 143; E. Błaszczyk, Podróże po zdrowie 

i urodę..., s. 303.
23  M. i R. Łazarkowie, Uzdrowiska w Europie..., s. 41.
24  A.S. Kornak, Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego, Kujaw-

sko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999, s. 18–19 oraz 255.
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mający złoża naturalnych surowców leczniczych i klimat o właściwościach 
leczniczych albo jeden z tych czynników oraz zakłady i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego, jak również sprzyjające warunki środowiskowe i sanitarne, 
w których prowadzone jest metodyczne leczenie określonych chorób oraz w któ-
rych może być prowadzona działalność wypoczynkowo-turystyczna25. Zgodnie 
z tą normą dokonuje się klasyfi kacji uzdrowisk według:
– występujących surowców leczniczych (uzdrowiska wodolecznicze, czyli zdro-

jowiska, borowinowe, klimatyczne, nadmorskie i lecznictwa podziemnego);
– kombinacji występujących surowców leczniczych (np. klimatyczne, boro-

winowe);
– położenia nad poziomem morza (nizinne, podgórskie, górskie i wysoko-

górskie)26.
Dalej idące wymagania formalne w odniesieniu do uzdrowisk ustala ustawa 

uzdrowiskowa z 2005 roku. Zgodnie z art. 2 pkt 3 tej ustawy przez uzdrowi-
sko rozumie się obszar, na którym prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, 
wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na tym terenie 
naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki określone w tej ustawie. 
Dzięki temu zyskał status uzdrowiska. Warunki ustawowe są ustalone w art. 34 
omawianej ustawy i obejmują:
– występowanie złóż naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych 

właściwościach leczniczych;
– występowanie klimatu o właściwościach leczniczych odpowiednio potwier-

dzonych;
– istnienie na danym obszarze zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzą-

dzeń lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowanych do prowadzenia lecznic-
twa uzdrowiskowego;

– spełnienie wymagań w stosunku do środowiska określonych w przepisach 
o ochronie środowiska, tj. obecnie ustalonych przez ustawę z 27 kwietnia 
2001 Prawo ochrony środowiska27 i jej akty wykonawcze,

– dysponowanie infrastrukturą techniczną w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej, energetycznej, transportu zbiorowego, a także prowadzenie gospodarki 
odpadami.

25  PN-Z-11000 z 7 marca 2001 Uzdrowiska. Terminologia, klasyfi kacje i wymagania ogólne.
26  Zob. bliżej D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego..., s. 62; M. i R. Łazarkowie, 

Uzdrowiska w Europie..., s. 42.
27  Tekst jedn. DzU 2008 nr 25, poz. 150 ze zm.
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Konieczne jest łączne spełnienie wszystkich pięciu wymienionych warun-
ków do uzyskania statusu uzdrowiska, a dla obszaru niemającego odpowiednich 
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
wymagane jest łączne spełnienie pozostałych czterech warunków, aby można 
było nadać status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Powyższe ustalenia są słusz-
nie krytykowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, 
gdyż wykluczają uzyskanie statusu uzdrowiska przez miejscowość, która spełnia 
warunki w zakresie czystości powietrza oraz wszystkie ustawowe wymagania 
z wyjątkiem klimatu o właściwościach leczniczych28. To ograniczenie nie ma 
uzasadnienia logicznego i podważa sens zasady swobody w zakresie uzyskiwa-
nia statusu uzdrowiska. Niewątpliwie więc już choćby z tego jednego, ale funda-
mentalnego powodu analizowana ustawa wymaga nowelizacji i to pilnej.

Przepisy wykonawcze rozporządzeń wydanych przez ministra zdrowia okre-
ślają bliżej wymagania dotyczące właściwości leczniczych naturalnych surow-
ców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu oraz kryteria ich oceny29, 
wymagania w stosunku do jednostek uprawnionych do wydawania świadectw 
potwierdzających wskazane właściwości lecznicze30, jak też tryb kontroli tego 
typu jednostek31, a także wymagania dotyczące zakładów i urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego32. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007 określiło 
listę jednostek uprawnionych do wydawania tego rodzaju świadectw na pod-
stawie przeprowadzonych badań33. W wykazie tym znalazły się trzy jednostki: 
Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie, Instytut 

28  Zob. J. Golba, Analiza ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym..., s. 15.
29  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2006 w sprawie zakresu badań nie-

zbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości 
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości 
(DzU 2006 nr 80, poz. 565).

30  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 listopada 2006 w sprawie szczegółowych wy-
magań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających 
właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu 
(DzU 2006 nr 236, poz. 1708).

31  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 września 2006 w sprawie trybu przeprowadzania 
kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surow-
ców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (DzU 2006 nr 178, poz. 1321).

32  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 w sprawie określenia wymagań, 
jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (DzU 2006 nr 161, 
poz. 1142).

33  Zob. obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007 z sprawie wykazu jednostek uprawnio-
nych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości 
leczniczych klimatu (DzU Min. Zdrowia nr 12, poz. 65).
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Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego 
PAN w Warszawie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w  Warsza-
wie. Jednostki te przeprowadzają badania niezbędne do ustalenia właściwości 
leczniczych klimatu i naturalnych surowców leczniczych, przy czym zgodnie 
z  paragrafem 1 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 
2006 dokonują oceny tych właściwości na podstawie udokumentowanych badań 
z co najmniej ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o potwier-
dzenie wskazanych właściwości. Nie bez racji praktycy to krytykują, gdyż tego 
rodzaju badań – zwłaszcza dotyczących klimatu – w przeszłości nie przepro-
wadzano, a przy tym zakres tych badań jest nader szeroki34. Zgłaszane są przy 
tym wątpliwości co do zgodności wymienionego rozporządzenia z delegacją 
ustawową, która ma w tym zakresie ogólny charakter35. Dodatkowe wątpliwości 
powstają w odniesieniu do wzajemnego stosunku wskazanego rozporządzenia 
Ministra Zdrowia oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lutego 2006 w spra-
wie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termal-
nych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych 
z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych36. Nie 
jest pozbawione sensu pytanie o priorytet ustaleń tych rozporządzeń37.

Brak świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnych 
surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatu powoduje, że nie może 
być sporządzony tzw. operat uzdrowiskowy, na podstawie którego Minister 
Zdrowia zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej z 2005 roku wydaje 
decyzję o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
na określonym obszarze. Oznacza to niemożność uzyskania statusu uzdrowi-
ska bądź jego utratę przez dany obszar. Ta ostatnia sytuacja wystąpiła w 2007 
roku, kiedy rozporządzenie Rady Ministrów z 22 października 2007 w sprawie 
pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie-Zdrój38 spowodowało utratę 
tego statusu przez wymienione miasto. Właśnie w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej – następuje nadanie 
danemu obszarowi statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowisko-
wej. Minister zdrowia prowadzi rejestr uzdrowisk i obszarów ochrony uzdro-

34  Zob. J. Golba, Analiza ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym..., s. 15.
35  Tamże, s. 16.
36  DzU nr 32, poz. 220.
37  Zob. J. Golba, Analiza ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym..., s. 16.
38  DzU nr 201, poz. 1448.
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wiskowej. Obecnie w tym rejestrze znajdują się 44 miejscowości mające status 
uzdrowiska39. 

Uzdrowiska spełniają od lat dwie podstawowe funkcje: leczniczą i turys-
tyczną40. Ta pierwsza funkcja jest inaczej określana jako leczniczo-rehabilitacyjna 
i profi laktyczna, a drugą można nazywać mianem funkcji wypoczynkowej41. 
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że obie wzajemnie przenikają się i są 
komplementarne, gdyż kuracja lecznicza wiąże się z atrakcjami turystycznymi 
dostarczanymi przez dane uzdrowisko, a z drugiej strony turyści przebywający na 
terenie uzdrowiska często korzystają z zabiegów lecznictwa uzdrowiskowego42. 
Przy tym poszczególne uzdrowiska są zróżnicowane pod względem nasilenia 
i rozwoju omawianych podstawowych funkcji43.

Rozwój nowych potrzeb społecznych powoduje, że w uzdrowiskach wystę-
pują również inne ich funkcje. Tadeusz Burzyński wyróżnia następujące funkcje 
uzdrowisk:
– miejsce leczenia chorych za pomocą określonych środków i metod;
– centrum zdrowia i usług czasu wolnego;
– centrum wakacyjne letnie i zimowe, zlokalizowane w górach, nad jeziorami 

lub nad morzem;
– centrum kultury i edukacji;
– centrum imprez, takich jak konferencje, kongresy, szkolenia, spotkania turys-

tyczne, kulturalne, sportowe lub polityczne44.
Rozwijając i uzupełniając powyższe opisowe sformułowania, należy dojść 

do wniosku, że oprócz podstawowych funkcji – leczniczej i turystycznej – uzdro-
wiska pełnią współcześnie również funkcje:
– zdrowotną, szeroko rozumianą, obejmującą także prozdrowotny tryb życia;
– rekreacyjną;
– kulturalną;
– edukacyjną;
– wychowawczą;

39  Zob. www.mz.gov.pl.
40  D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego..., s. 62.
41  Tak A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa..., s. 18. 
42  D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego..., s. 74–75.
43  Zob. bliżej tamże, s. 75.
44  T. Burzyński, Rządowy program wsparcia dla gmin uzdrowiskowych, „Jedziemy do Wód w...”

2003, nr 1, s. 73.
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– kształtowania świadomości ekologicznej, co następuje w szczególności dzięki 
istnieniu stref ochronnych na obszarze uzdrowiska;

– ekonomiczną, albowiem przyczyniają się do społeczno-gospodarczego 
rozwoju danego obszaru, wpływają na dochód narodowy i zmiany w jego 
podziale;

– miastotwórczą, jako że nadanie statusu uzdrowiska powoduje rozwój danej 
miejscowości i wzrost liczby jej mieszkańców;

– promocyjną, przyczyniając się do promowania danego obszaru w kraju i za 
granicą;

– towarzyską i rozrywkową, gdyż ułatwiają zawieranie nowych znajomości 
oraz wspólne spędzanie wolnego czasu.

Jeśli zaś chodzi o funkcje turystyki uzdrowiskowej, to pokrywają się one 
z większością funkcji współczesnej turystyki45. Przy tym większość funkcji peł-
nionych przez uzdrowiska daje się przełożyć na funkcje turystyki uzdrowiskowej. 
Można zatem powiedzieć, że ten rodzaj turystyki pełni następujące funkcje:
– zdrowotną,
– wypoczynkową,
– edukacyjno-wychowawczą,
– kształtowania świadomości ekologicznej,
– ekonomiczną,
– miastotwórczą, 
– promocyjną,
– towarzyską i rozrywkową.

3. OGRANICZENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE TURYSTYKI UZDROWI-
SKOWEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY UZDROWISKOWEJ Z 2005 ROKU

Wśród wyżej omówionych warunków nadania obszarowi statusu uzdrowi-
ska znajduje się ten, by na określonym obszarze znajdowały się odpowiednio 
przygotowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Zgodnie z art. 6 
ustawy uzdrowiskowej z 2005 roku takimi zakładami lecznictwa uzdrowisko-
wego są szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, prewentoria uzdrowi-
skowe dla dzieci i przychodnie uzdrowiskowe. Przy tym szczególną jednostką 

45  Zob. w tych kwestiach zwłaszcza W.W. Gaworecki, Turystyka..., s. 337 i nast.; W. Kurek, 
M. Mika, Koncepcja funkcji turystyki, w: Turystyka, W. Kurek (red.)..., s. 28–49; B. Meyer, Funkcje 
turystyki..., s. 33–44.
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organizacyjną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego jest zakład przyrodoleczni-
czy mający za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu 
naturalnych surowców leczniczych. Powołana ustawa nakłada na poszczególne 
rodzaje zakładów lecznictwa uzdrowiskowego szereg zadań w zakresie udziela-
nia świadczeń opieki zdrowotnej, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zabiegów 
przyrodoleczniczych, leczenia farmakologicznego, korzystania z naturalnych 
surowców leczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, świadczeń profi -
laktycznych oraz edukacji zdrowotnej, a ponadto w odniesieniu do dzieci także 
świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie nauczania i wychowania. Aby zadania te 
mogły być należycie wykonywane, przepisy wykonawcze zawarte w powołanym 
w przypisie 32 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 określają 
wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. 
Niewątpliwie ma to istotne znaczenie dla jakości usług uzdrowiskowych46.

Ważną rolę w odniesieniu do jakości usług uzdrowiskowych spełnia też wciąż 
nierozwiązany problem prywatyzacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Jak 
wynika z analizy wykonanej w grudniu 2004 roku na zlecenie Departamentu 
Turystyki ówczesnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w Polsce podmioty pro-
wadzące lecznictwo uzdrowiskowe w 48% należą do Skarbu Państwa, w 19% do 
związków zawodowych, w 18% do zakładów pracy o zróżnicowanym statusie 
własnościowym, ale z reguły z przewagą własności Skarbu Państwa, w 12% do 
dawnych branżowych służb zdrowia PKP, MON oraz MSWiA, a tylko w 3% są to 
podmioty prywatne47 – podczas gdy generalnie w Europie uzdrowiska są w 80% 
własnością prywatną lub publiczno-prywatną. W grupie podmiotów prywatnych 
mieści się Uzdrowisko Nałęczów SA, które jako jedyne zostało sprywatyzowane 
spośród 17 należących do Skarbu Państwa spółek akcyjnych i 9 spółek z o.o., 
jakie w latach 1998–1999 zostały przekształcone w państwowe przedsiębior-
stwa uzdrowiskowe utworzone w 1948 roku w wyniku nacjonalizacji wszystkich 
polskich uzdrowisk48. Przyjęta w 2005 roku przez Radę Ministrów koncepcja 
prywatyzacji uzdrowisk została w 2007 zaktualizowana i przewidziano w niej 
wyłączenie 14 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa z procesu prywatyzacji, 

46  Zob. w tych kwestiach I. Ponikowska, Wymogi dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 
i oczekiwania pacjentów, „Jedziemy do Wód w...” 2007, nr 1, s. 16 i nast.

47  Zob. T. Burzyński, J. Golba, J. Pyka, J. Szymańczyk, Analiza przekrojowa wybranych za-
gadnień związanych z turystyką uzdrowiskową, Krynica–Kraków 5 grudnia 2004, Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., s. 23.

48  Zob. np. E. Pitrus, Uzdrowiska karpackie w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej Pol-
ski, w: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, t. III, Polskie Towarzystwo Geogra-
fi czne, Kraków 2007, s. 54–55; A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa..., s. 74 i nast. 
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z przeznaczeniem pozostałych spółek do prywatyzacji z jednoczesnym zacho-
waniem w części z nich większościowego pakietu Skarbu Państwa49. Takiego 
wyłączenia dokonało rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 20 lipca 2007 
w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w for-
mie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyza-
cji50. Zostało ono zastąpione przez rozporządzenie tego ministra z 8 października 
200851, zawierające wykaz tylko 7 uzdrowisk wyłączonych z prywatyzacji.

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące urządzeń lecznictwa uzdrowisko-
wego, to odnoszą się one zwłaszcza do pijalni uzdrowiskowych, tężni, parków, 
ścieżek ruchowych, urządzonych odcinków wybrzeża morskiego, leczniczych 
i rehabilitacyjnych basenów uzdrowiskowych oraz urządzonych podziemnych 
wyrobisk górniczych. Takie urządzenia muszą być dostosowane do wymagań 
określonych przez przywołane w przypisie 32 rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 21 sierpnia 2006, co powinno nastąpić najpóźniej do końca grudnia 2010 roku. 
Trzeba wspomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej z 2005 roku 
udostępnianie tego rodzaju urządzeń użytkownikom powinno następować zgod-
nie z regulaminem korzystania z danych urządzeń, sporządzonym przez podmiot 
dysponujący tymi urządzeniami.

Dla turystyki uzdrowiskowej szczególnie ważne są ograniczenia admini-
stracyjne związane z wyznaczeniem stref ochronnych na obszarze uzdrowiska 
lub obszarze ochrony uzdrowiskowej. Rolę tych ograniczeń uświadamia fakt, że 
według szacunków aż 23 polskie uzdrowiska są zagrożone utratą walorów lecz-
niczych z powodu degradacji środowiska52.

Zgodnie z art. 38 ustawy uzdrowiskowej z 2005 roku na obszarze uzdro-
wiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wyznacza się trzy rodzaje stref 
ochronnych. Strefa ochronna A obejmuje obszar lokalizacji zakładów i urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego oraz innych obiektów służących temu lecznictwu 
lub obsłudze pacjentów i turystów, jak pensjonaty, restauracje i kawiarnie. W tej 
strefi e procentowy udział tzw. terenów zielonych powinien wynosić nie mniej 
niż 75%, co jest krytykowane przez praktyków, gdyż termin „tereny zielone” jest 
niejednoznaczny, a wskazany procent zbyt wysoki53. Ponadto w omawianej stre-

49  Zob. K. Rymarczyk-Wajda, Debata na temat procesu prywatyzacji, „Jedziemy do Wód w...” 
2007, nr 2, s. 24.

50  DzU nr 146, poz. 1026.
51  DzU nr 192, poz. 1186.
52  A. Lewandowska, Turystyka uzdrowiskowa..., s. 97.
53  Zob. J. Golba, Analiza ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym..., s. 16.



93Turystyka uzdrowiskowa i jej uwarunkowania...

fi e zabrania się m.in. uruchamiania pól biwakowych i kempingowych, lokalizacji 
domków turystycznych i kempingowych, organizacji rajdów samochodowych 
i motorowych, lokalizacji stacji paliw, organizacji imprez masowych zakłócają-
cych proces leczenia uzdrowiskowego oraz działalności o charakterze rozryw-
kowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, jak również lokalizacji 
obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z odrębnymi 
przepisami. W tej ostatniej kwestii zakaz nie pozwala na inwestycje infrastruk-
turalne służące poprawie stanu środowiska naturalnego w uzdrowiskach, co jako 
sprzeczne z intencją ustawodawcy jest poddawane krytyce54. W tej strefi e są poza 
tym zakazane wszelkie czynności zabronione w pozostałych dwóch strefach 
ochronnych, wymienione przykładowo poniżej.

Z kolei strefa ochronna B zgodnie z powołanym artykułem ustawy uzdrowi-
skowej z 2005 roku obejmuje obszar przyległy do strefy A i stanowiący jej oto-
czenie, w którym udział terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55%. 
W tej strefi e jest dozwolone umieszczenie niemających negatywnego wpływu 
oraz nieuciążliwych w procesie leczenia obiektów usługowych, turystycznych, 
rekreacyjnych, sportowych i innych, ale zabrania się m.in. lokalizacji parkingów 
o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych, wszelkiego wyrębu drzew leśnych 
i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, co komplikuje gospodarkę leśną 
i parkową w uzdrowiskach55, tu także obowiązują zakazy czynności ustalone dla 
strefy C. Ta ostatnia strefa stanowi otoczenie strefy B i obejmuje obszar mający 
wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę 
złóż naturalnych surowców leczniczych. W strefi e C przepisy art. 38 ustawy 
uzdrowiskowej z 2005 roku zakazują m.in. lokalizacji nowych uciążliwych 
obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, co może być rozumiane 
jako zakaz budowy obwodnicy czy umieszczenia rozlewni wód mineralnych56.

Ważnym obowiązkiem o charakterze administracyjnym nałożonym na 
gminę, która uzyskała status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, 
jest obowiązek sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, co zgodnie z art. 38 ust. 2 analizowanej ustawy powinno 
nastąpić w terminie dwóch lat od uzyskania danego statusu. Uważa się to ustale-
nie za zbyt rygorystyczne i powodujące daleko idące skutki prawne57.

54  Tamże.
55  Tamże, s. 16–17.
56  Krytykuje te sformułowania ustawowe J. Golba, Analiza ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o lecznictwie uzdrowiskowym..., s. 17.
57  Zob. tamże, jak również B. Błędowska, M. Boniecki, Nowa ustawa o uzdrowiskach...
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Kończąc analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych turystyki uzdro-
wiskowej, trzeba podkreślić pozytywne znaczenie ustaleń ustawowych doty-
czących nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym. Zgodnie z art. 17 ustawy 
uzdrowiskowej z 2005 roku taki nadzór sprawuje minister właściwy do spraw 
zdrowia oraz wojewoda. Jednym z zadań wskazanego ministra jest opracowanie 
wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowi-
skowej. Nastąpiło to na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 marca 2006 
roku58. Trzeba również wspomnieć, że kontrolę w zakładach lecznictwa uzdro-
wiskowego przeprowadzają w imieniu ministra właściwego do spraw zdrowia 
upoważnione osoby, co następuje zgodnie z ustaleniami art. 21–23 ustawy uzdro-
wiskowej z 2005 roku. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania tej kontroli 
określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2006 roku59.

Dla jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady lecz-
nictwa uzdrowiskowego ma znaczenie nadzór sprawowany w tym zakresie 
przez naczelnego lekarza uzdrowiska. Zgodnie z art. 24 ustawy uzdrowisko-
wej z 2005 roku jest on powoływany i odwoływany przez wojewodę, przy czym 
szczegółowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska oraz zakres jego obowiąz-
ków i uprawnień określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2006 
roku60. Niestety, restrykcyjne ustalenia obowiązującej ustawy spowodowały, że 
dotychczas powołano zaledwie trzech naczelnych lekarzy uzdrowisk61. 

Podsumowanie

Dokonane w artykule analizy prowadzą do kilku znaczących wniosków. 
Ustawa uzdrowiskowa z 2005 roku była aktem bardzo oczekiwanym przez 

58  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2006 w sprawie wzorcowego statutu 
uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej (DzU 2006 nr 56, poz. 396). 
Załączniki do tego aktu wykonawczego posługują się dyskusyjnym, ustawowym terminem „tereny 
zielone”.

59  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 marca 2006 w sprawie szczegółowego sposo-
bu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (DzU 2006 nr 47, 
poz. 346).

60  Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2006 w sprawie naczelnego lekarza 
uzdrowiska (DzU 2006 nr 164, poz. 1162).

61  Zob. uzasadnienie projektu z 11 listopada 2008 ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, 
opublikowanego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdro-
wia, www.mz.gov.pl.
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wszystkie osoby i podmioty związane z działalnością uzdrowisk w Polsce. 
Oczekiwania te zostały spełnione o tyle, że wymieniony akt normatywny wraz 
z aktami wykonawczymi stworzył ramy prawne funkcjonowania uzdrowisk 
w Polsce, spełniając pozytywną rolę w tym zakresie. Jednakże liczne nieprecy-
zyjne ustalenia tej ustawy wywołują wiele wątpliwości prawnych i problemów 
interpretacyjnych. Niektóre rozwiązania analizowanej ustawy trzeba wręcz 
uznać za błędne i wymagające pilnej zmiany, gdyż hamują rozwój uzdrowisk 
i turystyki uzdrowiskowej. Postulat nowelizacji ustawy uzdrowiskowej z 2005 
roku jest więc w pełni uzasadniony i powinien być szybko zrealizowany. Prace 
zmierzające w tym kierunku trwają w Ministerstwie Zdrowia i projekt zmiany 
analizowanej ustawy był przedmiotem obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdro-
wia 16 maja 2008 roku62. Do uzgodnień zewnętrznych projekt dostępny na stro-
nie internetowej tego ministerstwa został przekazany 19 listopada 2008 roku63. 
Można więc oczekiwać, że już wkrótce jako projekt rządowy nowelizacja ustawy 
uzdrowiskowej z 2005 roku trafi  do laski marszałkowskiej i jeszcze w 2009 roku 
zostaną dokonane liczne, oczekiwane zmiany tej ustawy.

HEALTH RESORT TOURISM 
AND ITS CONDITIONS CONCERNING ADMINISTRATIVE LAW

Summary

The aim of this paper is to research legal conditions of health resort tourism. The 
author determines the scope of the term “health resort”, legal conditions in this matter 
as well as functions of health resorts and health tourism. The scope of this paper inclu-
des administrative restrictions established by health resort act 2005 and its executive 
regulations.

Translated by Jerzy Gospodarek

62  Zob. strony internetowe Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, Ustalenia 
z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 16 maja 2008 r.

63  Zob. projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, powołany w przypisie 61.
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TRAFNOŚĆ PROGNOZ KONIUNKTURY TURYSTYCZNEJ 
NA PRZYKŁADZIE TESTU KONIUNKTURY GUS 2003–2008

Wprowadzenie

W każdym systemie gospodarczym występują zmiany w poziomie aktyw-
ności gospodarczej przedsiębiorstw przejawiające się w wahaniach koniunktury 
rynkowej. Koniunktura gospodarcza określana jest przez różnorodne czynniki, 
których znajomość jest istotna nie tylko dla planowania działalności fi rm, lecz 
także dla dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków 
rynkowych.

Coraz istotniejszą rolę w badaniach i analizach sytuacji rynkowej odgry-
wają badania o charakterze jakościowym, wyrażające opinie podmiotów gospo-
darczych (przedsiębiorstw, instytucji bankowych i ubezpieczeniowych itp.) na 
temat własnej kondycji ekonomiczno-fi nansowej, kondycji danego sektora czy 
wreszcie stanu całej gospodarki narodowej.

Empiryczne badania koniunktury gospodarczej, wywodzące się z teorii 
cyklów koniunkturalnych Keynesa, mają swoją długą tradycję. Pierwsze badania 
koniunktury pojawiły się w pierwszej połowie XIX wieku, zdecydowany rozwój 
tego typu badań miał miejsce na początku XX wieku, w związku z rozwojem 
ofi cjalnych statystyk narodowych. Regularne badania ankietowe producentów, 
usługodawców, gospodarstw domowych rozpoczęto w Stanach Zjednoczo-
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nych w latach dwudziestych, zaś w krajach Europy Zachodniej pojawiły się 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu badania ogól-
nej koniunktury gospodarczej w poszczególnych krajach, a także koniunktury 
w określonych sektorach oraz w gospodarstwach domowych realizowane są 
niemal powszechnie. Według danych CIRET (Centre for International Research 
on Economic Tendency Surveys) systematyczne pomiary poziomu aktywności 
gospodarczej za pomocą testu koniunktury realizowane są obecnie w kilkudzie-
sięciu krajach świata, w tym także w Polsce. Od 1962 roku badania koniunktury 
według jednolitej metodyki prowadzone są w krajach Unii Europejskiej. Od 1985 
roku publikowany jest „wskaźnik nastrojów gospodarczych” (economic sentiment 
indicator – ESI) dla krajów członkowskich Unii. Wskaźnik ten obliczany jest 
na bazie badań koniunktury w różnych sektorach gospodarki, np. w przemyśle, 
budownictwie, usługach itd., oraz badań w sektorze gospodarstw domowych1.

W Polsce badania koniunktury rozwinęły się w latach siedemdziesiątych 
XX wieku, a obecnie są dość popularne i prowadzone przez różne ośrodki 
naukowe, np. w sferze przemysłu, w gospodarstwach domowych badania takie 
prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w sektorze bankowym, insty-
tucji ubezpieczeniowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Badania 
koniunktury gospodarczej w ramach tzw. statystyki publicznej realizuje także 
Główny Urząd Statystyczny.

Również w turystyce prowadzone są badania koniunktury rynkowej. Zapo-
czątkowały je badania prowadzone w latach 1986–2001 przez Instytut Turystyki 
w Warszawie, które od 2003 roku kontynuowane są w ramach badań statystycz-
nych Głównego Urzędu Statystycznego.

Badania metodą testu koniunktury są badaniami ankietowymi, realizowa-
nymi w stałych odstępach czasowych wśród losowo dobranych stałych respon-
dentów (właścicieli fi rm, menedżerów czy też gospodarstw domowych).

Respondenci dokonują ocen aktualnej sytuacji swoich fi rm na podstawie 
własnych obserwacji rynku, doświadczenia, w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego, a także wyrażają opinie dotyczące przewidywanej koniunk-
tury w najbliższym okresie. Oceny formułowane są przez respondentów w for-
mie jakościowej, w skali kilkustopniowej, określającej stopień natężenia zmian 
badanego zjawiska. O intensywności zmian świadczy wartość bezwzględna 

1  Zob. Z. Matkowski, Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na 
wynikach badań ankietowych, w: Z badań koniunktury gospodarczej w Polsce, Prace i Materiały 
Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 76, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 98.



99Trafność prognoz koniunktury turystycznej...

tzw. sald koniunktury, które mogą być prezentowane w formie tzw. zwierciadeł 
koniunktury.

Od 2005 roku badania koniunktury na wielkopolskim rynku usług turystycz-
nych prowadzi Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu przy współpracy Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu. Badania powyższe realizowane są wśród losowo dobranych zakła-
dów hotelarskich, biur podróży i ośrodków wczasowych w półrocznych cyklach, 
a wyniki prezentowane są w specjalnych raportach2.

Z uwagi na regionalny charakter wyżej wymienionych badań trudno na ich 
podstawie oceniać trafność formułowanych prognoz koniunktury, stąd też w na-
szych rozważaniach dokonamy oceny trafności prognoz koniunktury opartych na 
badaniach prowadzonych przez GUS od 2003 roku w sektorze turystyki.

1. DANE STATYSTYCZNE. ZAKRES BADANIA 

Realizowane przez GUS badanie koniunktury turystycznej prowadzone jest 
w ramach comiesięcznego testu koniunktury usług, który obejmują 19 sekcji sek-
tora usług: 
(1) Hotele i restauracje; (2) Transport, gospodarka magazynowa i łączność; 
(3) Transport lądowy i rurociągowy; (4) Działalność wspomagająca trans-
port – działalność związana z turystyką; (5) Działalność związana z turystyką; 
(6) Poczta i telekomunikacja; (7) Pośrednictwo fi nansowe; (8) Pośrednictwo 
fi nansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych; 
(9) Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej praw-
nie opieki społecznej; (10) Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej; (11) Obsługa nieruchomości; 
(12) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku 
osobistego i domowego; (13) Informatyka; (14) Działalność badawczo-rozwo-
jowa; (15) Edukacja; (16) Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; (17) Działalność 
usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; (18) Odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne 
i pokrewne; (19) Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

2  Szerzej na temat ww. badań w artykule S. Bosiackiego, M. Kruka, Koniunktura na regional-
nym rynku usług turystycznych, Zeszyty Naukowe US nr 488, Ekonomiczne Problemy Turystyki 
nr 10, WNUS, Szczecin 2007, s. 79–89.
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W artykule zajmiemy się czteroma sekcjami dotyczącymi turystyki i re-
kreacji:
– (1) Hotele i restauracje (HOT),
– (4) Działalność wspomagająca transport – działalność związana z turystyką 

(TTU),
– (5) Działalność związana z turystyką (TUR), 
– (19) Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (KRS).

Dane statystyczne charakteryzujące wyniki miesięcznego testu koniunktury 
usługowej publikuje GUS, m.in. na stronie www.stat.gov.pl/gus/45_2794_PLK_
WAI.htm.

W prowadzonych przez GUS (oraz inne fi rmy i instytucje) badaniach 
koniunktury formułowane są dwie grupy pytań – pierwsza dotyczy ocen stanu rze-
czy, druga – prognoz. Comiesięczna GUS-owska ankieta koniunktury usługowej 
(formularz AK-U/m) zawiera 13 pytań na temat ocen aktualnej koniunktury oraz 
9 na temat prognoz3. Na ich podstawie publikowany jest ogólny indeks koniunk-
tury handlowej oraz informacje o 17 ocenach oraz 12 prognozach4. W czterech 
przypadkach określane są zarówno oceny koniunktury, jak i prognozy zjawisk 
realnych, i nimi się zajmiemy:
– popyt na usługi (POU),
– sprzedaż usług (SPU), 
– sytuacja fi nansowa (SFI),
– ceny usług (CEU)5.

Oceny dotyczą rozwoju zjawiska w danym miesiącu, np. w odniesieniu 
do sprzedaży pytanie ma formę: „Sprzedaż usług wzrasta / pozostaje bez zmian 
/ spada” (jeśli pytanie dotyczy innych okresów, np. trzymiesięcznych, jest to 
w ankiecie wyraźnie zaznaczone). Prognozy natomiast dotyczą rozwoju zjawi-
ska w najbliższych trzech miesiącach i np. w odniesieniu do usług pytanie ma 
formę: „Przewidywana sprzedaż usług [w najbliższych trzech miesiącach] wzroś-

3  Zob. np. Badanie koniunktury gospodarczej, GUS, Warszawa 2007, załącznik, formularz 
AK-U/m.

4  Zob. www.stat.gov.pl/gus/45_2794_PLK_WAI.htm \ Koniunktura w usługach – baza bieżąca 
– dane miesięczne

5  Jest jeszcze piąta charakterystyka koniunktury – bliżej niesprecyzowana „ogólna sytuacja 
jednostek”. Z danych statystycznych wynika, że odpowiedzi są tu niezbyt wiarogodne, ponieważ 
„ogólna sytuacja” zazwyczaj oceniana jest bardzo pesymistycznie, podczas gdy realne zjawiska 
zazwyczaj oceniane są optymistycznie. 



101Trafność prognoz koniunktury turystycznej...

nie / pozostanie bez zmian / spadnie”6. Ocena jest więc, z grubsza, określona co 
do daty i można przyjąć, że jest to, dokonana na koniec miesiąca t, ocena sytuacji 
w miesiącu t7. 

Bardziej kłopotliwe jest chronologiczne związanie prognozy. Formalnie jest 
to, postawiona w miesiącu t, prognoza na najbliższy kwartał, a więc na okres 
czasu [t +1, t +2, t +3]8. Przyjąć zatem trzeba, że może ona dotyczyć wszystkich 
miesięcy danego okresu trzymiesięcznego (rysunek 1).

Rys. 1. Ilustracja prognoz kwartalnych dotyczących miesiąca IV

Źródło: opracowanie własne.  

Wynikającą z podejścia GUS prognozą zjawiska w miesiącu t może więc 
być:
– prognoza kwartalna opracowana trzy miesiące wcześniej (w miesiącu t –3), co 

kodujemy jako „prognozę (-3)”, PR(-3);
– prognoza kwartalna opracowana dwa miesiące wcześniej, „prognoza (-2)”, 

PR(-2);

6  Zob. Badanie koniunktury... formularz AK-U/m. Warto dodać, że we wstępie do ankiety GUS 
silnie podkreśla, aby „odpowiedzi były udzielane z wyłączeniem oddziaływania czynnika sezono-
wego”. 

7  Choć dyskutować można, co jest tym miesiącem, gdy ankieta wypełniana jest na przykład 
w 9 dniu miesiąca. 
Brak też określenia, w stosunku do jakiego okresu mówi się o tych zmianach.  Niemniej jest to 
(jakaś) –  wyrażana w miesiącu t  ocena sytuacji w miesiącu t.

8  Również – zob. przypis poprzedni –  można dyskutować,  kiedy zaczyna się ten okres. 

I II III IV   V   VI             –  miesi c j 

     II III IV        – prognoza kwartalna ze stycznia 

III IV   V       – prognoza kwartalna z lutego  

IV   V   VI – prognoza kwartalna z marca  
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– prognoza kwartalna opracowana w poprzednim miesiącu, „prognoza (-1)”, 
PR(-1);

– średnia z tych trzech prognoz kwartalnych, tzw. prognoza średnia, PR(śred.). 
Z merytorycznego punktu widzenia najwłaściwsze wydaje się potraktowa-
nie prognozy kwartalnej jako prognozy dla środkowego miesiąca kwartału, co 
odpowiada procedurze PR(-2), albo przyjęcie za prognozę miesięczną uśrednio-
nej prognozy kwartalnej, wariant PR(śred.). W artykule, nie odrzucając z góry 
innych wariantów prognozy miesięcznej, ustalimy, który z nich był najlepszy na 
tle danych opublikowanych przez GUS. 

2. TRAFNOŚĆ PROGNOZ KONIUNKTURY. WSTĘPNA ANALIZA GRAFICZNA 

Na rysunku 2 scharakteryzowano kształtowanie się ocen oraz prognoz 
koniunktury popytu na usługi (POU) dla fi rm prowadzących działalność turys-
tyczną (TUR). 

Rys. 2. Prognoza kwartalna sprzed 2 miesięcy i ocena w miesiącu t

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2 dotyczy ocen koniunktury miesięcznej oraz prognoz formuło-
wanych według procedury PR(-2). Przebieg prognoz (linia przerywana) ponad 
(ciągłą) linią ocen oznacza, że prognozy są zawyżone, a przebieg poniżej – że 
prognozy były zaniżone.

Uzupełnieniem jest rysunek 3, na którym scharakteryzowano kształtowanie 
się prognoz „względem” ocen. Punkt leżący na linii ukośnej oznacza, że prognoza 
koniunktury okazała się bezbłędna, leżący pod linią – że prognoza była zaniżona 
(pesymistyczna), a powyżej – że była ona zawyżona (optymistyczna). 

Rys. 3. Prognoza kwartalna sprzed 2 miesięcy versus ocena w miesiącu t

Źródło: opracowanie własne. 

Z prezentowanych na rysunkach 2 i 3 przebiegów prognoz wynikają następujące 
wnioski:
1. Prognozy najczęściej były zawyżone, co wskazuje na optymizm właścicieli 

i kierowników fi rm turystycznych odnośnie do popytu na oferowane usługi.
2. Do 2006 roku prognozy były na ogół słabo dopasowane do rzeczywistych 

ocen.
3. W istocie brak związku między ocenami a prognozami: smuga „prognoz” 

prawie równoległa i daleko odbiega od linii równości prognoz i ocen. 
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Prezentowanie wnioski mają w pewnym stopniu charakter intuicyjny i su-
biektywny. W dalszych częściach artykułu ocenimy trafność prognoz bardziej for-
malnie i kompleksowo na podstawie mierników trafności prognoz. Rozszerzymy 
analizę na wszystkie rozpatrywane zmienne, wszystkie sekcje fi rm zajmujących 
się turystyką i rekreacją oraz wszystkie wyróżnione typy prognoz miesięcznych. 

3. OCENA TRAFNOŚCI PROCEDUR PROGNOZOWANIA MIESIĘCZNEJ 
KONIUNKTURY TURYSTYCZNEJ 

Badając trafność prognoz koniunktury, oprzeć się można na porównaniu róż-
nych charakterystyk koniunktury, np. wartości sald, przyrostów sald itd. Z uwagi 
na formę pytań w GUS-owskim teście koniunktury, które dotyczą poprawy lub 
pogorszenia sytuacji w zakresie danego zjawiska, dodatnie saldo koniunktury 
sugeruje poprawę zjawiska (koniunkturę dodatnią, czyli po prostu koniunkturę), 
a ujemne – pogorszenie zjawiska (koniunkturę ujemną, czyli dekoniunkturę). 
W takim wypadku:
– znak salda określa typ koniunktury: jeśli znak salda jest dodatni, mówimy, 

że ma miejsce koniunktura dodatnia; a jeśli znak jest ujemny, to ma miejsce 
dekoniunktura9;

– różnica między saldem obecnym a poprzednim określa dynamikę koniunk-
tury: koniunktura jest rosnąca, gdy znak różnicy jest dodatni oraz malejąca, 
gdy różnica jest ujemna10;

– wartość salda określa siłę koniunktury: np. duże saldo dodatnie oznacza, 
iż koniunktura jest bardzo silna, małe ujemne – że występuje nieznaczna 
dekoniunktura11. 

3.1. Mierniki trafności prognoz

W bogatym piśmiennictwie naukowym dotyczącym badań koniunktury 
stosuje się różne miary pozwalające ocenić trafność prognoz formułowanych 

9  W odniesieniu do badanego zjawiska (np. popytu) znak salda określa kierunek zmian zjawi-
ska, czyli tempo (rosnące, malejące). 

10  Dodatni (ujemny) przyrost oznacza dodatnie (ujemne) przyspieszenie zjawiska. 
11  Stopniowanie salda koniunktury oznacza stopniowanie wzrostu lub spadku badanego zjawi-

ska gospodarczego. 
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w testach koniunktury realizowanych w formie badań ankietowych. Na przykład 
w badaniach ogólnej koniunktury gospodarczej jako miary odniesienia do wskaź-
ników koniunktury uzyskanych w badaniach ankietowych wykorzystuje się takie 
podstawowe mierniki, jak produkt krajowy brutto (PKR), wskaźnik produkcji 
przemysłowej czy wreszcie tzw. wskaźniki referencyjne12.

W badaniach koniunktury w sektorze usług turystycznych nie wprowa-
dzono jak dotąd jednoznacznych syntetycznych mierników pozwalających oce-
nić trafność prognoz koniunktury, opartych na badaniach ankietowych, stąd też 
przyjęte w niniejszym opracowaniu mierniki są propozycjami Autorów i wraz 
z doskonaleniem statystyki publicznej dotyczącej turystyki (szczególności zaś 
z doskonaleniem rachunku satelitarnego dla turystyki) zapewne uda się opraco-
wać takie precyzyjne, syntetyczne miary trafności prognoz koniunktury.

Zgodność znaku salda koniunktury. Jest to częstość tego, że znaki salda 
ocen koniunktury i salda prognozy są takie same. Miernik określa stopień zgod-
ności prognozowanego i ocenianego (rzeczywistego) typu koniunktury. 

Zgodność kierunku zmian salda koniunktury. Miernik ten określa czę-
stość tego, że między miesiącem poprzednim a obecnym salda dla ocen i dla pro-
gnoz jednocześnie wzrosły lub też jednocześnie zmalały. Miernik charakteryzuje 
stopień zgodności dynamiki koniunktury rzeczywistej i prognozowanej. 

Zgodność poziomu salda koniunktury. Saldo koniunktury rzeczywistej 
i prognozowanej są do siebie podobne, gdy są one identyczne lub niewiele się 
od siebie różnią. Miernik określa częstość tego, że saldo ocen i saldo prognoz 
koniunktury nie różniły się istotnie, czyli określa zgodność poziomu koniunk-
tury rzeczywistej i prognozowanej. W opracowaniu przyjęto tolerancję 10 pkt 
procentowych. 

Współczynnik korelacji sald koniunktury. Współczynnik korelacji jest 
powszechnie znany. W odniesieniu do dwóch szeregów danych: prognoz oraz 
ocen koniunktury, można go uznać za miernik zharmonizowania ocen i prognoz. 
Jeśli współczynnik korelacji r > 0, to prognozy i oceny są zharmonizowane, i tym 
bardziej, im r jest większe. Jeśli r < 0, to prognozy i oceny nie są zharmonizo-
wane, i to tym bardziej im r jest bliższe wartości –1. 

12  Na przykład w badaniach koniunktury w polskiej gospodarce prowadzonych od 1994 ro-
ku przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opracowano 
własny wskaźnik referencyjny GCI – czyli kalkulacyjny wskaźnik ogólnej aktywności gospodar-
czej obliczany na podstawie danych statystycznych o wielkości produkcji i sprzedaży w pięciu 
działach: przemyśle, rolnictwie, budownictwie, handlu i transporcie, ważonych ich udziałami 
w tworzeniu PKB – zob. Z. Matkowski: Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarstw..., 
s. 111 i 119–120.



106 Bogusław Guzik, Stefan Bosiacki

3.2. Ex post trafność procedur prognozowania miesięcznej koniunktury tu-
rystycznej

Wartości rozpatrywanych mierników trafności prognoz koniunktury przed-
stawiono w tabeli 1. Każdą z liczb w tabeli obliczono poprzez porównanie odpo-
wiedniego szeregu 70 prognoz i szeregu 70 ocen koniunktury, z okresu od marca 
2003 do grudnia 2008. Nieznaczne skrócenie przedziału analizy w stosunku do 
danych statystycznych wynika z przesunięcia prognoz kwartalnych. Ostatnia 
kolumna tabeli zawiera średnią z wartości dla grup fi rm. Charakteryzuje ona 
średnią trafność prognozowania grup i tylko w przybliżeniu można ją traktować 
jako średnią trafność w grupie wszystkich przedsiębiorstw (byłoby tak, gdyby 
wszystkie grupy były tak samo liczne).

Tabela 1, cz. 1

Mierniki trafności prognoz koniunktury. Popyt oraz Sprzedaż

Wariant
prognozy

Miernik
zgodności 

Popyt na usługi Sprzedaż usług

HOT TTU TUR KRS Średnia 
1–4 HOT TTU TUR KRS Średnia

6–9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR(-1) (1) znak 
salda 

0,771 0,657 0,686 0,757 0,718 0,729 0,629 0,714 0,800 0,720

PR(-2) (1) znak 
salda 

0,771 0,714 0,643 0,729 0,714 0,729 0,686 0,671 0,771 0,714

PR(-3) (1) znak 
salda 

0,700 0,743 0,543 0,757 0,686 0,686 0,643 0,586 0,771 0,671

PR(śr.) (1) znak 
salda 

0,729 0,643 0,643 0,757 0,693 0,729 0,586 0,671 0,771 0,689

PR(-1) (2) zmiana 
salda 

0,671 0,471 0,771 0,500 0,604 0,671 0,371 0,714 0,514 0,568

PR(-2) (2) zmiana 
salda

0,671 0,629 0,614 0,500 0,604 0,629 0,657 0,614 0,500 0,600

PR(-3) (2) zmiana 
salda

0,614 0,486 0,614 0,543 0,564 0,543 0,514 0,629 0,571 0,564

PR(śr.) (2) zmiana 
salda

0,743 0,514 0,643 0,600 0,625 0,714 0,486 0,686 0,543 0,607

PR(-1) (3) poziom 
salda

0,614 0,500 0,343 0,500 0,489 0,586 0,400 0,429 0,414 0,457

PR(-2) (3) poziom 
salda

0,557 0,471 0,357 0,543 0,482 0,600 0,371 0,371 0,443 0,446

PR(-3) (3) poziom 
salda

0,529 0,471 0,329 0,557 0,471 0,471 0,400 0,300 0,429 0,400

PR(śr.) (3) poziom 
salda

0,629 0,529 0,314 0,557 0,507 0,657 0,414 0,371 0,443 0,471

PR(-1) (4) 
korelacja

0,579 0,508 0,406 –0,004 0,372 0,726 0,500 0,524 –0,006 0,436

PR(-2) (4) 
korelacja

0,618 0,586 0,497 0,019 0,430 0,748 0,650 0,611 –0,030 0,495

PR(-3) (4) 
korelacja

0,630 0,575 0,469 –0,010 0,416 0,687 0,644 0,590 0,036 0,489

PR(śr.) (4) 
korelacja

0,689 0,622 0,532 0,002 0,461 0,800 0,692 0,654 0,000 0,536

Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 1, cz. 2

Mierniki trafności prognoz koniunktury. Sytuacja fi nansowa fi rm oraz Ceny usług

Wariant
prognozy

Miernik
zgodności 

Sytuacja fi nansowa fi rm Ceny usług

HOT TTU TUR KRS Średnia 
1–4 HOT TTU TUR KRS Średnia

6–9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PR(-1) (1) znak 
salda 

0,729 0,686 0,743 0,714 0,717 0,786 0,657 0,629 0,829 0,725

PR(-2) (1) znak 
salda 

0,729 0,700 0,771 0,729 0,732 0,771 0,686 0,686 0,800 0,736

PR(-3) (1) znak 
salda 

0,743 0,686 0,729 0,729 0,721 0,786 0,629 0,643 0,771 0,707

PR(śr.) (1) znak 
salda 

0,771 0,714 0,757 0,757 0,750 0,829 0,614 0,700 0,800 0,736

PR(-1) (2) zmiana 
salda 

0,571 0,500 0,643 0,443 0,539 0,529 0,500 0,343 0,571 0,486

PR(-2) (2) zmiana 
salda

0,571 0,586 0,514 0,500 0,543 0,443 0,529 0,529 0,543 0,511

PR(-3) (2) zmiana 
salda

0,614 0,429 0,471 0,486 0,500 0,643 0,471 0,486 0,329 0,482

PR(śr.) (2) zmiana 
salda

0,671 0,500 0,529 0,486 0,546 0,571 0,400 0,443 0,414 0,457

PR(-1) (3) poziom 
salda

0,600 0,429 0,371 0,500 0,475 0,529 0,629 0,657 0,786 0,650

PR(-2) (3) poziom 
salda

0,571 0,486 0,457 0,386 0,475 0,571 0,629 0,729 0,729 0,664

PR(-3) (3) poziom 
salda

0,629 0,514 0,443 0,443 0,507 0,571 0,614 0,714 0,714 0,654

PR(śr.) (3) poziom 
salda

0,714 0,457 0,500 0,529 0,550 0,557 0,614 0,714 0,800 0,671

PR(-1) (4) 
korelacja

0,507 0,505 0,340 0,130 0,370 0,847 0,444 0,269 0,331 0,473

PR(-2) (4) 
korelacja

0,628 0,510 0,491 0,246 0,469 0,782 0,470 0,238 0,457 0,487

PR(-3) (4) 
korelacja

0,665 0,468 0,532 0,076 0,435 0,811 0,345 0,109 0,501 0,441

PR(śr.) (4) 
korelacja

0,696 0,530 0,495 0,197 0,479 0,862 0,481 0,280 0,496 0,530

Źródło: obliczenia własne.

Wnioski wynikające z danych przytoczonych w tabeli 1 są nastę-
pujące:
1. Trafność poszczególnych wariantów prognozy miesięcznej, PR(-1), PR(-2), 

PR(-3), PR(śred.) dla danej zmiennej i danej grupy fi rm jest, średnio biorąc, 
bardzo zbliżona13. 

13  Zróżnicowanie średnich grupowych (podanych w kolumnie średnia) zazwyczaj nie przekra-
cza 5 punktów procentowych (= 0,05). Np. średnia grupowa częstość poprawnego odgadywania 
typu koniunktury popytu waha się od 71,8%  w przypadku procedury PR(-1) do 68,6% w przypad-
ku procedury PR(-3). Istotne różnice dotyczą tylko stopnia zharmonizowania (korelacji) prognoz 
i ocen.  
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2. Można przyjąć, że w odniesieniu do typu koniunktury i jej dynamiki, śred-
nio biorąc, nieco lepsza jest procedura PR(-2), a w przypadku poziomu ko-
niunktury i zharmonizowania prognoz i ocen – nieco lepsza jest procedura 
PR(śred.).

3. Jest to sytuacja dość specyfi czna. Badanie koniunktury innych działów gos-
podarki (np. handlu, przemysłu, budownictwa) wskazuje, że niektóre wa-
rianty prognoz koniunktury charakteryzują się wyraźnie wyższą trafnością 
niż inne, np. okazuje się, że w przypadku GUS-owskiego testu koniunktury 
handlowej statystycznie wyraźnie najlepsza jest procedura prognozowania 
PR(-1), a budowlanej – procedura PR(śred.). 

Jak już wcześniej podkreślano, z formalnego punktu widzenia za prognozę 
na miesiąc t należałoby uznać średnią z prognoz dla kwartałów zawierających 
w sobie analizowany miesiąc t, PR(śred.) lub prognozę kwartalną sprzed dwóch 
miesięcy, PR(-2). Ta ostatnia jest prostsza i dlatego dalsza analiza szczegółowa 
oparta będzie na prognozach PR(-2). 

4. TRAFNOŚĆ PROGNOZOWANIA KONIUNKTURY TURYSTYCZNEJ DLA 
LAT 2003–2008 

W tabeli 2, dla wygody późniejszych rozważań, przytoczono wyniki bada-
nia trafności procedury PR(-2). 

4.1. Średnia trafność prognoz koniunktury handlowej

Z danych zawartych w tabeli 2 odnośnie do średniej trafności prognoz 
wynika, co następuje:
1. Na podstawie średnich grupowych, można przyjąć, że: 

– prawie 3/4 fi rm (72%) dobrze odgadywało typ koniunktury (znak 
salda);

– nieco ponad połowa (56%) z nich dobrze odgadywała dynamikę koniunk-
tury (kierunek zmiany salda) oraz siłę koniunktury (poziom salda) 
– 52%; 

– prognozy były zharmonizowane tylko w 47%. 
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2. Średnia trafność prognoz koniunktury turystycznej, w szczególności typu 
koniunktury, nie była zbyt wysoka. Niemniej, zwłaszcza w odniesieniu do 
siły i dynamiki koniunktury, są to wyniki porównywalne z uzyskiwanymi dla 
innych działów gospodarki. 

Tabela 2 

Trafność prognoz koniunktury według procedury PR(-2)

Wariant
pro-

gnozy 

Miernik
zgodno-
ści 

(a) Popyt na usługi (b) Sprzedaż usług 

HOT TTU TUR KRS Średnia HOT TTU TUR KRS Średnia
PR(-2) (1) znak 

salda
0,771 0,714 0,643 0,729 0,714 0,729 0,686 0,671 0,771 0,714

PR(-2) (2) 
zmiana 
salda

0,671 0,629 0,614 0,500 0,604 0,629 0,657 0,614 0,500 0,600

PR(-2) (3) 
poziom 
salda

0,557 0,471 0,357 0,543 0,482 0,600 0,371 0,371 0,443 0,446

PR(-2) (4) 
korelacja

0,618 0,586 0,497 0,019 0,430 0,748 0,650 0,611 –0,030 0,495

Wariant
pro-

gnozy 

Miernik
zgodno-
ści 

(c) Sytuacja fi nansowa fi rm (d) Ceny usług

HOT TTU TUR KRS Średnia HOT TTU TUR KRS Średnia
PR(-2) (1) znak 

salda
0,729 0,700 0,771 0,729 0,732 0,771 0,686 0,686 0,800 0,736

PR(-2) (2) 
zmiana 
salda

0,571 0,586 0,514 0,500 0,543 0,443 0,529 0,529 0,543 0,511

PR(-2) (3) 
poziom 
salda

0,571 0,486 0,457 0,386 0,475 0,571 0,629 0,729 0,729 0,664

PR(-2) (4) 
korelacja

0,628 0,510 0,491 0,246 0,469 0,782 0,470 0,238 0,457 0,487

Wariant
pro-

gnozy 

Miernik
zgodno-
ści 

ŚREDNIA TRAFNOŚĆ (a) – (d) 

HOT TTU TUR KRS Średnia
PR(-2) (1) znak 

salda
0,750 0,696 0,693 0,757 0,724

PR(-2) (2) 
zmiana 
salda

0,579 0,600 0,568 0,511 0,564

PR(-2) (3) 
poziom 
salda

0,575 0,489 0,479 0,525 0,517

PR(-2) (4) 
korelacja

0,694 0,554 0,459 0,173 0,470

Źródło: obliczenia własne. 
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4.2. Trafność prognoz koniunktury w sekcjach przedsiębiorstw turystycznych

Skuteczność odgadywania typu koniunktury turystycznej (znaku salda), 
średnio biorąc, była mniej więcej podobna we wszystkich sekcjach, od 70 do 
75%. Bardziej zróżnicowane były umiejętności odgadywania dynamiki oraz siły 
koniunktury. Dynamikę koniunktury relatywnie najlepiej prognozowały fi rmy 
transportu związanego z turystyką (60%), a najgorzej – fi rmy z sekcji kultury, 
rekreacji i sportu (51%). 

Stosunkowo najwyższymi umiejętnościami przewidywania poziomu ko-
niunktury turystycznej odznaczały się fi rmy hotelarskie i restauracyjne (trafność 
58%). Najgorzej zaś było w fi rmach turystycznych oraz transportu turystycznego 
(trafność tylko 48%). 

Rys. 3. Średnia trafność prognoz koniunktury a typ działalności fi rm

Źródło: obliczenia własne. 

Firmy hotelarskie charakteryzowały się największą umiejętnością progno-
zowania dynamiki i siły koniunktury w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji 
fi nansowej fi rm (60–65%). Najsłabszą ich stroną było prognozowanie dynamiki 
i siły koniunktury cenowej (trafność ok. 50%). 

Firmy transportowe związane z turystyką charakteryzowały się średnią traf-
nością prognoz na tle pozostałych sekcji.
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W przedsiębiorstwach turystycznych niezbyt wysoka była skuteczność pro-
gnozowania siły koniunktury w odniesieniu do popytu, sprzedaży oraz sytua-
cji fi nansowej (ok. 35–40%); jednocześnie skuteczność prognozowania siły 
koniunktury cenowej była tu najwyższa (73%). Podobnie miała się rzecz z fi r-
mami działającymi w sekcji kultura, rekreacja i sport.

4.3. Trafność prognozowania zmiennych opisujących działalność turystyczną

Koniunkturę wszystkich czterech rozpatrywanych zmiennych progno-
zowano mniej więcej z tą samą dokładnością. Średnia trafność prognoz typu 
koniunktury kształtowała się w zakresie od 71 do 73%, a dynamiki koniunktury 
– od 51 do 60%. 

Bardziej zróżnicowane były tylko prognozy siły koniunktury. Średnia traf-
ność dla cen usług wyniosła 66%, podczas gdy dla innych zmiennych kształto-
wała się od 44 do 48%. 

Rys. 4. Średnia trafność prognoz koniunktury a rodzaj zmiennej

Źródło: obliczenia własne. 

Koniunkturę w zakresie popytu na usługi najlepiej, i to w odniesieniu do 
wszystkich przekrojów, odgadywano w fi rmach hotelarskich i gastronomicz-
nych. Najmniej dokładnie prognozowano popyt w fi rmach turystycznych. Podob-
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nie było w przypadku koniunktury w zakresie sprzedaży usług, choć tu, obok 
fi rm hotelarskich i gastronomicznych, równie dobre okazały się fi rmy działające 
w sekcji kultura, rekreacja i sport. 

Jeśli idzie o sytuację fi nansową fi rm, to należy przyjąć, że wszystkie typy 
fi rm prognozowały koniunkturę z podobną trafnością.

W przypadku cen relatywnie lepiej prognozowano kierunek koniunktury 
w sekcji kultura, rekreacja i sport, a gorzej w sekcji turystyka oraz działalność 
transportowa w turystyce. Natomiast siłę koniunktury cenowej obok fi rm związa-
nych z kulturą, rekreacją i sportem dobrze prognozowały także fi rmy turystyczne. 
Najgorzej natomiast czyniły to fi rmy hotelarskie.

W tabeli 3 przedstawiono „mapę” wartości mierników. Zasygnalizowano, 
czy wartość miernika dla danego typu fi rm była wyraźnie największa (+) czy 
wyraźnie najmniejsza (–). Puste miejsce oznacza, że wartości są podobne do 
przeciętnych. 

Tabela 3 

„Mapa” trafności prognoz koniunktury turystycznej według procedury PR(-2)

Miernik
zgodności

(a) Popyt na usługi (b) Sprzedaż usług 
HOT TTU TUR KRS Średnia HOT TTU TUR KRS Średnia

(1) znak 
salda

+ – 0,714 – + 0,714

(2) zmiana 
salda

+ – 0,604 + – 0,600

(3) poziom 
salda

+ – 0,482 + – – 0,446

(4) korelacja + – 0,430 + – 0,495

Miernik
zgodności 

(c) Sytuacja fi nansowa fi rm (d) Ceny usług

HOT TTU TUR KRS Średnia HOT TTU TUR KRS Średnia
(1) znak 
salda

0,732 – – + 0,736

(2) zmiana 
salda

0,543 – + + + 0,511

(3) poziom 
salda

+ – 0,475 – + + 0,664

(4) korelacja + – 0,469 + – 0,487

Źródło: obliczenia własne. 
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5. MORFOLOGIA BŁĘDÓW PROGNOZ 

W teorii i zastosowaniach prognozowania ekonometrycznego znana jest 
dekompozycja Theila, która pozwala oszacować udział trzech wyróżnionych przez 
Theila przyczyn w kształtowaniu się ogólnego błędu prognozy ilościowej14:
1) obciążenia prognoz, przez co w przypadku prognoz koniunktury należy rozu-

mieć odchylenie między średnią z ocen a średnią z prognoz;
2) nieelastyczności procedury prognozowania, przez co rozumieć trzeba niedo-

stateczne lub zbyt wielkie zróżnicowania prognoz względem zróżnicowania 
ocen;

3) niezgodności kierunkowej reguły prognozowania, czyli nienadążania prognoz 
za zmianami kierunku wartości rzeczywistych (tutaj: ocen). 

W tabeli 4 przedstawiono wskaźniki Theila dla procedury PR(-2) prognozo-
wania koniunktury miesięcznej. 

Podstawową przyczyną błędów prognoz siły koniunktury jest niezgodność 
kierunkowa ocen koniunktury z ich prognozami. Średnio biorąc, generuje ona aż 
70% wartości błędów. Ankietowani bardzo często popełniają błąd w określaniu 
kierunku koniunktury. 

Na drugim miejscu znajduje się obciążenie procedury prognozowania, czyli 
z grubsza złe określanie średniego poziomu prognoz, które generuje ok. 26% 
wielkości błędu. 

Relatywnie niewielkie (średnio biorąc) znaczenie ma niedostosowanie dys-
persji prognoz do dyspersji ocen, tylko 5%. 

Znaczenie poszczególnych przyczyn jest dość zróżnicowane w zależności 
od typu przedsiębiorstwa oraz rodzaju zmiennej. Przykładowo bardzo wysoki 
wpływ niezgodności kierunkowej ma miejsce przy prognozowaniu koniunktury 
popytu w hotelarstwie (aż 93%), sprzedaży w hotelarstwie (84%) oraz sytuacji 
fi nansowej fi rm w hotelarstwie i turystyce (85–88%), a także cen usług w turys-
tyce (81%). 

Z kolei relatywnie najmniej błędów w odgadywaniu kierunku koniunktury 
popełniały fi rmy transportowe w odniesieniu do koniunktury sprzedaży (44%) 
oraz cen (54%).

Firmy charakteryzujące się relatywnie niską umiejętnością odgadywania 
kierunku koniunktury charakteryzują się relatywnie wysoką umiejętnością odga-
dywania średniego poziomu sald koniunktury, i odwrotnie. 

14  Defi nicje wskaźników Theila można znaleźć w literaturze, np. H. Theil, Zasady ekonometrii, 
PWN, Warszawa 1979.
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Tabela 4 

Udział przyczyn w ogólnym błędzie prognoz siły koniunktury

Przyczyna błędu
(a) Popyt na usługi (b) Sprzedaż usług 

HOT TTU TUR KRS Średnia HOT TTU TUR KRS Średnia
(a) obciążenie 0,013 0,371 0,311 0,303 0,250 0,090 0,515 0,300 0,326 0,308
(b) 
nieelastyczność

0,054 0,012 0,016 0,148 0,057 0,072 0,045 0,016 0,064 0,049

(c) niezg. 
kierunku 

0,934 0,617 0,673 0,549 0,693 0,838 0,440 0,684 0,610 0,643

Przyczyna błędu
(c) Sytuacja fi nansowa fi rm (d) Ceny usług

HOT TTU TUR KRS Średnia HOT TTU TUR KRS Średnia
(a) obciążenie 0,124 0,198 0,041 0,300 0,166 0,425 0,454 0,105 0,232 0,304
(b) 
nieelastyczność

0,019 0,059 0,074 0,001 0,038 0,014 0,003 0,090 0,178 0,071

(c) niezg. 
kierunku 

0,858 0,743 0,886 0,699 0,796 0,561 0,543 0,805 0,590 0,625

Przyczyna błędu
ŚREDNIA TRAFNOŚĆ (a) – (d) 

HOT TTU TUR KRS Średnia
(a) obciążenie 0,163 0,385 0,189 0,290 0,257

(b) 
nieelastyczność

0,040 0,029 0,049 0,098 0,054

(c) niezg. 
kierunku 

0,798 0,586 0,762 0,612 0,689

Źródło: obliczenia własne. 

Podsumowanie

Z przytoczonych w niniejszym artykule analiz wynika relatywnie istotna 
trudność jednoznacznej oceny trafności prognoz koniunktury turystycznej, opra-
cowywanych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezen-
towane propozycje mierników dają asumpt do dalszych metodologicznych prac 
nad konstrukcją tego typu mierników, które w doskonalszy sposób mogłyby 
odpowiadać na pytanie: na ile prognozy koniunktury są zgodne z rzeczywistoś-
cią? Warto jednak podkreślić, iż przytoczone w pracy propozycje miar trafności 
są pierwszymi tego typu w odniesieniu do badań koniunktury w sektorze turys-
tyki w naszym kraju.
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ACCURACY OF THE FORECASTS OF SITUATION IN IN TOURISM BASING 
ON THE EXAMPLE OF SITUATION TEST OFFERED 

BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE (SCO)  

Summary

The article reveals the propositions of the measurers of accuracy of the situation 
forecasts, processed by the CSO, concerning the touristic services market, since 2003.

The Authors describe in the details the accuracy of prognoses of the situation 
in tourism between 2003–2008, using the following measurers:
– compatibility of the situation balance sign (+ or –);
– compatibility of the direction of the situation balance changes;
– compatibility of the level of situation balance;
– coeffi cient of the situation balance correlation. 

It turns out from the analysis that the researches of the method of the situation test 
appear a very useful instrument in giving prognoses concerning the future situation on the 
market of tourist services.

Translated by Bogusław Guzik, Stefan Bosiacki
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ZDOLNOŚĆ POLSKICH UZDROWISK 
DO TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

W ASPEKCIE POLITYKI TURYSTYCZNEJ 
UNII EUROPEJSKIEJ

Wprowadzenie

Zdrowie i jego stan było i jest jednym z najważniejszych problemów 
egzystencji człowieka. Stało się również ważnym motywem podróżowania. We 
współczesnej cywilizacji występuje silne dążenie do regeneracji sił fi zycznych, 
psychicznych i duchowych poprzez wypoczynek w miejscu do tego najbardziej 
odpowiednim, czyli na obszarze o klimacie leczniczym, i występowania innych 
naturalnych tworzyw leczniczych oraz urządzeń służących poprawie zdrowia 
i obecności wykwalifi kowanej kadry medycznej. Takim miejscem jest uzdrowi-
sko, w którym działalność podmiotów z pogranicza lecznictwa i turystyki służyło 
przezwyciężaniu zagrożeń zdrowotnych człowieka już w starożytności i służy 
z niesłabnącym powodzeniem w XXI wieku. W dobie swobody przemieszczania 
się mieszkańców Unii Europejskiej wybór uzdrowiska na miejsce pobytu turys-
tycznego wiąże się ze zdolnością ich konkurowania o klienta. 

Współczesne polskie uzdrowiska napotykają barierę sprostania wymogom 
konkurencyjności. Mechanizm konkurencji sprawia, że uzyskanie wygranej na 
rynku wiąże się z koniecznością podejmowania działań podnoszących atrakcyj-
ność uzdrowisk. Wygrana z rywalami jest możliwa wówczas, gdy konkurujące 
obszary mają zdolność i potencjał umożliwiający osiąganie przewagi konkuren-
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cyjnej. Właściwe wykorzystanie warunków ogólnych oraz umiejętność prze-
kształcenia ich w czynniki stymulujące konkurencyjność zależy od sprawności 
funkcjonowania terytorialnych systemów społeczno-gospodarczych gmin uzdro-
wiskowych i ich umiejętności do powiększania lokalnych zasobów1. O poziomie 
konkurencyjności decydują też relacje z otoczeniem2.

Celem artykułu jest próba charakterystyki i oceny konkurencyjności pol-
skich uzdrowisk względem innych wybranych uzdrowisk UE.

W artykule przyjęto następujące założenia:
1. Procesy integracyjne i globalizacyjne wymuszają na uzdrowiskach otwarcie 

na świat, a konfrontacja z uzdrowiskami zagranicznymi narzuca konieczność 
ciągłej poprawy konkurencyjności.

2. Bardzo istotne znaczenie przy budowaniu przewagi konkurencyjnej uzdrowi-
ska ma unijna polityka turystyczna i polityka konkurencji.

3. Podstawą konkurowania uzdrowisk jest znalezienie takich rozwiązań, które 
pozwolą łagodzić skutki niedoskonałości rynku (dobra publiczne, asymetria 
informacji), przeciwdziałać niesprawności państwa (korupcja, biurokracja) 
i dopuszczą grupy interesu do wpływu na otoczenie instytucjonalne i regula-
cje rynkowe. 

1. TWORZENIE PODSTAW DO KONKUROWANIA POLSKICH UZDROWISK 
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

Pomimo że w ostatnich latach w Polsce i w innych krajach Unii Europej-
skiej kładzie się duży nacisk na promocję konkurencji i rozwój mechanizmu ryn-
kowego, obserwuje się również znaczny udział państwa w gospodarce rynkowej. 
Konkurencja w gospodarce rynkowej wymusza efektywną alokację zasobów, jest 
czynnikiem wzrostu innowacyjności i warunkiem walki o efektywność nie tylko 
z punktu widzenia przedsiębiorstw uzdrowiskowych, lecz także obszaru uzdro-
wiskowego. Muszą być jednak spełnione określone warunki, które zainicjują 
procesy konkurencyjne. Do najistotniejszych zaliczyć można: 

1  K. Wojdacki, Partnerstwo i konkurencja miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów 
Unii Europejskiej, w: Partnerstwo w regionie, J. Karwowski (red.), PTE, Szczecin 2004, s. 111.

2  A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydaw-
nictwo AE, Poznań 2006, s. 120.
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– ograniczoność zasobów w stosunku do potrzeb; 
– istnienie samodzielnych podmiotów gospodarujących w obrębie akceptowa-

nych swobód i ograniczeń opartych na systemie legislacyjnym, zwyczaju, 
umowach czy konwencjach;

– liczbę producentów i nabywców na rynku będącą efektem m.in. barier wejścia 
i wyjścia z rynku, 

– zasoby informacji,
– motyw konkurencji, czyli przedmiot materialny lub abstrakcyjny, o osiągnię-

cie którego ubiegają się konkurenci3.
Podstawową przesłanką do prowadzenia polityki gospodarczej jest potrzeba 

eliminowania niedoskonałości rynku4 (market failures), wśród których można 
wskazać występowanie dóbr publicznych. Od lat trwa spór o zakres dóbr publicz-
nych występujących w uzdrowiskach5 i zasady gospodarowania nimi. Wytwarza-
nie dóbr publicznych przez państwo jest przedmiotem porozumienia społecznego. 
By uniknąć sprzeczności między preferencjami społeczeństwa a niedostatecz-
nymi możliwościami wytwarzania dóbr w ilości pozwalającej na powszechną 
dostępność, poszukuje się metod częściowej internalizacji efektów zewnętrz-
nych dóbr publicznych. Mogą być to zasady prawne, techniczne i organizacyjne, 
określające stopień dostępności do danego dobra, lub zasada odpłatności. Dla 
przykładu, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe będące jednoosobowymi spółkami 
Skarbu Państwa są zobowiązane do stosowania cennika Ministra Zdrowia za 
pobyt w sanatorium6 nieuwzględniającego lokalizacji i jakości świadczonych 
usług bytowych. Innym przykładem są ograniczenia w prywatyzacji przedsię-

3  J. Polski, Zróżnicowanie konkurencyjności stolic województw, „Człowiek i Środowisko” 
2001, nr 1, s. 61–62.

4  Najczęściej wymienia się osiem źródeł niesprawności rynku: występowanie dóbr publicz-
nych, efekty zewnętrzne, niedoskonała konkurencja, występowanie niedoborów podaży, niedo-
skonała przejrzystość rynku, asymetria informacji, zróżnicowanie ceny podobnych produktów, 
występowanie nierównowagi gospodarczej, Stiglitz mówi o dwóch typach niesprawności rynku: 
niedoskonałej informacji i niedoskonałej konkurencji. Zob. J.E. Stiglitz, Informacja i zmiana para-
dygmatu w ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 3, s. 78–120.

5  Szczególną kategorią dóbr publicznych są dobra społeczne, które mogą zaspokajać in-
dywidualne potrzeby człowieka i być fi nansowane ze środków prywatnych, ale na skutek polityki 
społecznej państwa są dostępne dla każdego i fi nansowane (w całości lub części) ze środków pub-
licznych. Do takich dóbr w uzdrowisku można zaliczyć usługi uzdrowiskowe, wody mineralne czy 
borowiny. Klimat w uzdrowisku należy traktować jak czyste dobro publiczne, odpłatne w postaci 
„lokalnej opłaty uzdrowiskowej”.

6  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego z 18 kwietnia 2007 
(DzU 2007, nr 69, poz. 466).
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biorstw uzdrowiskowych7. Państwo angażuje się w gospodarkę uzdrowisk w celu 
ochrony własności prywatnej i swobody zawierania transakcji oraz w celu nad-
zoru właścicielskiego nad mieniem wielu przedsiębiorstw uzdrowiskowych, two-
rzenia regulacji, dostarczania dóbr publicznych. Czyli z jednej strony państwo 
pełni funkcję stróża konkurencji, a z drugiej zastępuje mechanizm rynkowy. 

Oprócz rynku i państwa we współczesnych gospodarkach funkcjonuje sfera 
działań zbiorowych, nazywana społeczeństwem obywatelskim. Aktywność grup 
interesu może łagodzić negatywne skutki uboczne działania rynku i państwa, ale 
może też je wywoływać lub pogłębiać8. Istotą działania zbiorowego jest współ-
praca, która prowadzi do przewagi konkurencyjnej grup współpracujących. Grupy 
interesu powołuje do życia rynek, stwarza ich potrzebę, pokazuje cel i prowokuje 
do walki o wpływ na decyzje państwa. W uzdrowiskach funkcjonuje wiele grup 
interesów, wśród najważniejszych można wymienić: Unię Uzdrowisk Polskich, 
Izbę Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisko-
wych RP, Klaster „Medycyna Polska”9. 

O kształcie branży uzdrowiskowej, jej rozwoju i zasadach regulacji sta-
nowi ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych10. Można wyróżnić także inne 
zbiorcze narzędzia regulacji (tab. 1), które kształtują zdolność do konkurowania 
polskich uzdrowisk na arenie międzynarodowej.

7  Kontrowersje wokół sprzedaży zaostrzyły się po prywatyzacji uzdrowiska w Nałęczowie. 
W tym czasie pojawiały się także roszczenia reprywatyzacyjne i nowe projekty prywatyzacyjne. 
W nowych koncepcjach brano pod uwagę komunalizację, udział samorządów terytorialnych gmin 
uzdrowiskowych w prywatyzacji i koncepcję różnicowania polityki prywatyzacyjnej ze względu 
na kondycję fi nansową uzdrowisk. Zaakceptowano tę ostatnią wersję, dzieląc uzdrowiska na trzy 
grupy: 14 największych i najsilniejszych spółek nie będzie podlegało prywatyzacji, w kolejnych 5 
Skarb Państwa zachowa pakiet większościowy przez 5 lat, a pozostałe zostaną sprywatyzowane. 
Jak zapowiada Ministerstwo Skarbu Państwa, w 2009 r. ma zostać zakończony proces prywatyzacji 
spółek uzdrowiskowych w Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Ustce, Wieńcu-Zdroju i Przerzeczy-
nie-Zdroju. W 2010 r. należy oczekiwać częściowej prywatyzacji uzdrowisk w Połczynie, Horyń-
cu, Iwoniczu, Rabce i Wysowej-Zdroju. 

8  B. Klimczak, Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006, s. 87.
9  Więcej na ten temat: M. Januszewska, Wzmacnianie konkurencyjności uzdrowiska poprzez 

działalność grup interesu, w: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, wybrane za-
gadnienia jej funkcjonowania, Jaremen Press, Jelenia Góra 2007, s. 261–273.

10  Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych z 28 lipca 2005 (DzU 2005, nr 167, poz. 1399).
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Tabela 1 

Regulacja w turystyce uzdrowiskowej według kryterium charakteru regulacji 
i właściwych jej instrumentów

Charakter regulacji Regulator Podstawowe obszary i narzędzia regulacji
Instytucjonalna Sejm ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-
wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Minister Skarbu Państwa nadzór właścicielski, prywatyzacja
Minister Sportu i Turystyki polityka turystyczna
Minister Zdrowia polityka ochrony zdrowia
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

nadzór nad polityką konkurencji

Instytucje Gospodarcze i Sa-
morządowe

budowa otoczenia rynkowego

Administracja Minister Zdrowia normy, standardy, rejestr zakładów lecz-
nictwa uzdrowiskowego, ceny regulowa-
ne usług bytowych w sanatoriach i pre-
wentoriach

Narodowy Fundusz Zdrowia zasady korzystania z usług uzdrowisko-
wych, ceny usług leczniczych

Ekonomiczna Sejm wysokość składki na ubezpieczenia zdro-
wotne

Minister Finansów ulgi inwestycyjne, dopłaty do opłat uzdro-
wiskowych

Perswazja organizacje pozarządowe, 
(grupy interesu)

upowszechnianie wiedzy o zdrowiu, rege-
neracji ustroju, jakości życia, inicjowanie 
współpracy, lobbing, koordynacja

samorząd terytorialny gmin 
uzdrowiskowych, klastry tu-
rystyczne i uzdrowiskowe

uzgodnienia planów rozwoju uzdrowiska

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo wzrostu zainteresowania zdrowiem, aktywnością fi zyczną i turys-
tyką problematyka uzdrowisk i miejscowości o cechach leczniczych jest trakto-
wana ze zmiennym zainteresowaniem i powodzeniem w UE. Wielkim problemem 
pozostaje trudność w jasnym defi niowaniu podstawowych terminów. W poszcze-
gólnych krajach i organizacjach używa się różnych znaczeń takich pojęć, jak 
zdrowie, wellness, turystyka zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa, uzdrowisko, 
kuracjusz, a co za tym idzie, nie wypracowano wspólnej metodologii pomiaru 
zjawisk wywołanych ruchem turystycznym, którego głównym motywem jest 
poprawa i wzmocnienie zdrowia. Również opinie są podzielone, czy ten sek-
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tor reprezentuje medycynę, czy turystykę oraz czy zakres tych sektorów może 
być wspólny. Taka różnorodność ogranicza możliwość porównań w analizie 
konkurencyjności. 

Formalną podstawą do budowy konkurencyjnej gospodarki wśród krajów 
Unii Europejskiej jest Strategia Lizbońska uchwalona przez Komisję Europej-
ską w 2000 roku, zakładająca, że głównym celem społeczno-gospodarczym Unii 
Europejskiej jest „uczynienie z Unii do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej, 
dynamicznej i opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju z większą liczbą 
miejsc pracy gospodarki świata”. Ze Strategią Lizbońską zintegrowano strate-
gię rozwoju rynku wewnętrznego UE, która daje impuls do modernizacji rynku 
usług, w tym rynku turystyki uzdrowiskowej. Natomiast dokumentem sektoro-
wym pozostaje odnowiona wersja polityki turystycznej, określająca priorytety dla 
poprawy konkurencyjności, które w przypadku uzdrowisk nabierają znaczenia 
w postaci promowania zasad zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia widocz-
ności turystyki zdrowotnej i budowania w uzdrowiskach gospodarki lokalnej 
atrakcyjnej dla mieszkańców i inwestorów. 

Rys. 1. Związki między dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej 

Źródło: opracowanie własne.

Strategia Lizbo ska (2000–2010) 

Cel: uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki, 
opartej na wiedzy, zdolnej do trwa ego rozwoju, tworz cej lepsze miejsca pracy  

i spójnej spo ecznie i ekonomicznie 

Strategia rozwoju rynku wewn trznego 

Priorytety: sta a obserwacja zmian, modernizacja m.in. rynku us ug, poprawa 
warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, ochrona konsumenta, 

pracownika, obywatela 

Odnowiona polityka turystyczna

(cel: poprawa konkurencyjno ci)
Priorytety: lepsze stanowienie 

prawa, koordynacja polityki, wy-
korzystanie instrumentów finanso-
wych, promowanie zrównowa onej 
turystyki, wzmocnienie rozumienia 

i widoczno ci turystyki 

Polityka konkurencji 

Cele:

– zapewnienie uczciwej konkurencji 
mi dzy uczestnikami rynku, 

– udzielanie pomocy ma ym  
i rednim przedsi biorstwom, 

– poszerzenie dost pu do rynku 
wiatowego
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Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej wywołała konsekwencje 
w funkcjonowaniu uzdrowisk, wśród najważniejszych należy wymienić:
– polaryzację upodobań kuracjuszy przejawiającą się wyższymi oczekiwaniami 

względem jakości;
– ujednolicanie prawa, standaryzację oferty przedsiębiorstw uzdrowiskowych, 

większą specjalizację;
– wirtualizację podmiotów gospodarki uzdrowiskowej, budowanie organizacji 

sieciowych, wdrażanie nowych koncepcji zarządzania;
– oparcie koncepcji rozwoju uzdrowisk na zasadach zrównoważonego roz-

woju;
– konieczność wyłonienia koordynatora i integratora w branży uzdrowiskowej;
– potrzebę systematycznych badań rynku uzdrowiskowego i wypracowanie 

jego metodologii.

2. PRÓBA POMIARU KONKURENCYJNOŚCI UZDROWISK

Wraz z coraz silniej dającymi się zauważyć objawami globalizacji i zaost-
rzania rywalizacji podjęto próby ustalenia natury, przejawów i możliwości two-
rzenia przewag konkurencyjnych. Intuicyjnie można przyjąć, że konkurencyjność 
oznacza umiejętność konkurowania (przedsiębiorstwa, regionu, kraju), a więc 
działania i przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu11. Istota konkurencyjności 
uzdrowiska to: 
– zdolność do efektywnej rywalizacji (zdolność adaptacji do zmieniających się 

warunków rynkowych);
– wypracowanie przewagi nad innymi rywalami;
– atrakcyjność obszaru (zapewnienie dobrych warunków do prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej oraz godziwych warunków bytowych mieszkańcom);
– suma przewagi komparatywnej (obfi tość zasobów) i przewagi konkurencyjnej 

(zdolność do alokacji zasobów).
Konkurencyjność uzdrowiska (obszaru uzdrowiskowego) składa się z dwóch jej 

poziomów: 
– konkurencyjności fi rm uzdrowiskowych i turystycznych zlokalizowanych 

w danym układzie terytorialnym;

11  M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja 
przedsiębiorstwa, Difi n, Warszawa 2008, s. 51.
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– konkurencyjności samych układów terytorialnych (konkurencyjności pośred-
niej12) m.in. o nowy kapitał tworzący miejsca pracy i przynoszący dochód 
budżetom lokalnym, pracowników o najwyższych kwalifi kacjach, zdolnych 
do wytwarzania innowacji, o mieszkańców – turystów. 

Między nimi występują określone związki, w tym sprzężenia zwrotne.
Konkurencyjność uzdrowisk można także rozpatrywać w aspekcie kon-

kurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej13. Kształtowanie konkurencyjności 
uzdrowiska prezentuje rysunek 2.

Rys. 2. Konkurencyjność uzdrowiska

Źródło: opracowanie własne.

Konkurencyjność uzdrowiska można określić jako jego zdolność do trwa-
łego rozwoju z zachowaniem wysokiej wrażliwości rynkowej. Tak ogólne ujęcie 
pozwala włączyć do kategorii konkurencyjności różne obszary funkcjonowania 
uzdrowiska oraz efekty synergiczne prowadzące do procesów rozwojowych. 

12  Konkurencyjność pośrednia (przedmiotowa) wynika z różnorodności, jakości i atrakcyjności 
materialnych i niematerialnych zasobów regionu, uzupełnionych przewagami konkurencyjnymi 
użytkowników tych zasobów; natomiast konkurencyjność bezpośrednia (podmiotowa) to pozycja 
obszaru terytorialnego, to konkurencyjność wynikająca ze skuteczności i sprawności działań po-
dejmowanych przez regionalne władze samorządowe, za: T. Markowski, Funkcja NSRR na lata 
2007–2013 – wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego w projekcie NSRR, MGiP, Warszawa 
2006.

13  Konkurencyjność zewnętrzna oznacza zdolność lokowania się fi rm uzdrowiskowych na ryn-
kach zagranicznych i rozwijanie efektywnego eksportu produktów uzdrowiskowych (np. wody 
mineralnej, produktów borowinowych). Konkurencyjność wewnętrzna jest określana (w ujęciu 
statycznym) jako pozycja ekonomiczna branży uzdrowiskowej w stosunku do innych branż gos-
podarki narodowej w danym czasie lub (w ujęciu dynamicznym) jako zdolność do poprawienia 
pozycji konkurencyjnej w stosunku do innych branż, za: A. Woś, Konkurencyjność potencjalna 
polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001, s. 7.

Konkurencyjno
bezpo rednia 

Konkurencyjno
po rednia 

Konkurencyjno
wewn trzna 

Konkurencyjno
zewn trzna 

Konkurencyjno
uzdrowiska
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Pomiar konkurencyjności jest już znacznie trudniejszy i wymaga użycia miar 
identyfi kujących stopień konkurencyjności, ale również określenia relacji podle-
gających pomiarowi. Można porównywać stopień konkurencyjności w poszcze-
gólnych uzdrowiskach, można też oceniać konkurencyjność pełnego zbioru 
uzdrowisk. W przypadku analizy konkurencyjności poszczególnych uzdrowisk 
możemy mówić o konkurencyjności operacyjnej. Z kolei w przypadku oceny 
pełnego zbioru uzdrowisk danego kraju możemy mówić o konkurencyjności 
systemowej.

W świetle dyskusji nad istotą i niejednoznacznością defi nicji konkurencyj-
ności należy podkreślić, że brak jednolitości stanowisk dotyczy również jej oceny. 
Przegląd literatury w tym zakresie pozwolił stwierdzić, że wyróżnia się ilościowe 
i jakościowe miary konkurencyjności, mierniki uproszczone, syntetyczne lub 
rozwinięte, cząstkowe, można też mówić o pojedynczych miernikach i miarach 
wielokryterialnych, o pomiarze konkurencyjności określanej przez efektywność 
gospodarowania lub przez eksponowanie specjalizacji. 

Najbardziej powszechne są dwa podejścia; jedno z nich wywodzi się z prac 
Portera14 i opiera się na czworokącie przewagi konkurencyjnej, drugie zaś wska-
zuje na zestaw mierników uznanych za najważniejsze dla konkurencyjności 
obszaru (w tym uzdrowiska)15. 
Wśród tych miar warto wymienić: 
– miary koncentracji rynku (np. udziału w rynku, współczynnik koncentracji 

C4, indeks Herfi ndalha-Hirschmana);
– modele oparte na czynnikach determinujących konkurencyjność (opisujące 

konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej, np. modele Kima, Rit-
chiego, Dweyera, TDCA);

– oceny jakościowe (np. liczba konsumentów odwiedzających uzdrowisko, 
wartość marek produktów, miejsce uzdrowiska w świadomości konsumen-
tów, sympatia konsumentów).

Pomiar konkurencyjności uzdrowisk jest zadaniem trudnym z kilku powodów: 
– braku powszechnie akceptowalnych defi nicji uzdrowiska i kuracjusza,
– niejednoznaczności sposobu pomiaru poziomu konkurencyjności,
– braku porównywalnych informacji na temat kształtowania się zjawisk turys-

tycznych w uzdrowiskach w krajach UE, 

14  M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 48–55.
15  D. Strahl, Miara konkurencyjności regionu zorientowana na przyszłość, Prace Naukowe 

nr 1095, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 24.
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– wiarygodnych źródeł informacji o uzdrowiskach,
– różnych zasad funkcjonowania rynku uzdrowiskowego w poszczególnych kra-

jach UE. Pomimo trudności autorka dokonała próby oceny konkurencyjności 
uzdrowisk polskich względem innych uzdrowisk europejskich. Za miarę kon-
kurencyjności przyjęto udział w rynku, cenę usług uzdrowiskowych, ocenę 
niezależnych międzynarodowych ekspertów z World Economic Forum (miary 
te wyrażają konkurencyjność statyczną, będącą wynikiem dotychczasowych 
działań), a także budowanie świadomości o uzdrowiskach wśród mieszkań-
ców Unii Europejskiej (oceniające zdolność do konkurowania, czyli konku-
rencyjność dynamiczną).

Tabela 2 

Udział wybranych państw w rynku uzdrowiskowym w 2006 roku
 

Kraj Udział w rynku (%)* Przeciętny czas pobytu 
w uzdrowisku

Niemcy 62,9 5,9
Francja 6 18,7
Grecja 1 9,1
Litwa i Łotwa 0,2 3,6
Austria 11,6 bd
Rumunia 3,5 bd
Hiszpania 4 6,2
Węgry 2,4 9,0
Czechy 3,5 17,3
Polska 0,8 12,2
Słowacja 1,6 18,2

* Udział w rynku dotyczy tylko tych państw, które są członkami Europejskiego 
Stowarzyszenia Uzdrowisk.

Źródło: European Spas Association. 

W tabeli 2 zaprezentowano udział wybranych państw UE w rynku uzdro-
wiskowym. Można dostrzec, że największy udział mają Niemcy i Austria oraz 
nieobecne w tym zestawieniu Włochy. Udział polskich uzdrowisk w europejskim 
rynku nie przekracza 1%. Uzdrowiska czeskie, słowackie, węgierskie i rumuń-
skie wyraźnie są atrakcyjniejsze dla europejskiego turysty i koncentrują większe 
ich zainteresowanie. 
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Tabela 3 

Ceny w uzdrowiskach polskich, czeskich i niemieckich (w euro)

Ceny Polska Czechy Niemcy
Przeciętna cena 43,50 63,59 83,52
Dominanta 31,26 51,64 76,40
Odchylenie standardowe 9,61 13,87 14,92
Współczynnik skośności 1,27 0,86 0,48

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4 

Przeciętne odchylenia od ceny podstawowej (w procentach)

Ze względu na: Polska Czechy Niemcy
Sezon 12,8 13,0 9,5
Długość pobytu 5,5 2,3 10,0
Rodzaj obiektu nocle-
gowego 40,5 23,4 29,6
lokalizację 41,0 38,6 15,2
Zakup pełnego pakietu 2,0 3,0 10,0

Źródło: opracowanie własne.

W tabelach 3 i 4 przedstawiono ceny podstawowe oraz odchylenia cen 
w uzdrowiskach polskich, czeskich i niemieckich. Zauważa się, że w Polsce ceny 
są najniższe i różnicowane głównie z punktu widzenia lokalizacji uzdrowiska, 
rodzaju obiektu noclegowego i sezonu. 

Eksperci World Economic Forum16 określili czynniki, które determinują 
konkurencyjność: kształtowanie polityki, zrównoważony rozwój, bezpieczeń-
stwo, zdrowie, politykę turystyczną, infrastrukturę transportową, bazę noclegową 
i uzdrowiskową, infrastrukturę ICT, konkurencyjność cen, zasoby ludzkie, sym-
patię władz dla turystyki, zasoby naturalne, zasoby kulturowe. Syntetyczna miara 
oceniająca konkurencyjność Polski w 2008 roku uplasowana ją na 56. miejscu 
wśród 130 krajów (w 2006 – 62. miejsce) i na ostatnim miejscu wśród krajów 
Unii Europejskiej. Według ekspertów najlepiej o Polsce świadczą: zasoby natu-

16  Travel & Tourism Competitiveness Report 2007, World Economic Forum 2008.
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ralne i kulturowe, infrastruktura ICT oraz zasoby ludzkie. Najsłabszym elemen-
tem obniżającym pozycję konkurencyjną jest niska sympatia władz dla turystyki 
oraz infrastruktura transportowa.

W ocenie konkurencyjności uzdrowisk nie należy pomijać opinii klientów. 
Uzdrowiska powinny dbać o zauważalność i rozgłos. Wyższy udział uzdrowisk 
słowackich, czeskich, węgierskich niż polskich może wynikać z zaniedbań w dzia-
łalności public relation, stosowania tradycyjnych kanałów dystrybucyjnych czy 
braku współpracy z partnerami zagranicznymi i organizacjami wspierającymi 
rozwój rynku uzdrowiskowego. Tabele 5 i 6 prezentują obecność uzdrowisk na 
specjalistycznych portalach internetowych oraz akredytacje nadane przez mię-
dzynarodowe organizacje uzdrowiskowe. 

Tabela 5 

Obecność uzdrowisk z Europy Środkowo-Wschodniej 
w najczęściej odwiedzanych portalach internetowych Europy 

prezentujących uzdrowiska

Polskie uzdrowiska Uzdrowiska UE
www.spaindex.com Hotel Spa I. Eris 

Ostróda
czeskie, węgierskie

www.destinationspagroup.com Brak węgierskie
www.travel.timesonline.co.uk Brak czeskie, słowackie, litewskie, 

węgierskie
www.thespasdirectory.com Brak czeskie, słowackie, węgierskie, 

bułgarskie, estońskie, słoweńskie
www.spatime.com Brak czeskie, węgierskie, słowackie

Źródło: opracowanie własne.

Współpraca przyczynia się do rozprzestrzeniania informacji o uzdrowisku 
i opinii na ich temat. Organizacje międzynarodowe są skłonne udzielać akre-
dytacji najlepszym uzdrowiskom i promować ich marki. Należy stwierdzić, że 
polskie uzdrowiska nie dbają wystarczająco o dostrzegalność i zaufanie klienta. 
Taka postawa przyczynia się do niskiej oceny konkurencyjności statycznej i nie 
służy budowaniu silnej pozycji w przyszłości. 
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Tabela 6 

Marki, akredytacje i członkostwo w międzynarodowych organizacjach uzdrowiskowe

Instytucja akredytująca
Liczba akredytowanych podmiotów uzdrowiskowych

Polska Węgry Słowacja Czechy
BISA Spa Accreditation 0 8 3 4
Spagazer Accreditation 0 1 0 1
MED Europespa (ESPA) 0 37 1 16
Deutscher Wellness 
Verband 2 0 0 1
Visit European Spas 
(ESPA) 0 8 8 23
Członkostwo w ISPA 2 0 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Zaznaczyć trzeba, że zaproponowany pomiar konkurencyjności nie wyczer-
puje problematyki, a jest jedynie próbą zderzenia się z problemami ograni-
czającymi badanie. Należy dążyć do wypracowania jednorodnej metodologii 
uwzględniającej specyfi kę uzdrowisk i do usuwania barier pomiaru. Współcześnie 
terytoria niebędące metropoliami nie są skazane na marginalizację i utratę moż-
liwości podniesienia poziomu konkurencyjności i rozwoju. Proces ten dokonuje 
się wraz ze zmianą organizacji na sieciową. Tworzenie klastrów terytorialnych, 
w których koncentruje się wiedza i innowacje, to najlepsza droga do kształtowa-
nia konkurencyjności w długim okresie. 

THE ABILITY OF POLISH SPA RESORTS 
TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGE 

FROM THE PERSPECTIVE OF EU TOURISM POLICY

Summary

Contemporary Polish spa resorts have to meet the requirements of competitiveness 
characteristic for a uniform European market. The article specifi es conditions which have 
to be met in order to initiate the processes of competitiveness. It pays special attention 
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to regulations infl uencing economic processes and the European Union policy. The eva-
luation of spa resorts ability towards competition is a diffi cult task, therefore the aut-
hor presents its barriers and obstacles. The objective of the article becomes an attempt 
to characterize and evaluate Polish spa resorts competitiveness vs. other selected EU spa 
resorts. 

Translated by Małgorzata Januszewska
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W XXI WIEKU

Wprowadzenie

Współczesny rynek turystyczny jest rynkiem dynamicznych zmian, ryn-
kiem o ciągle rosnącej konkurencji, ogromnym postępie technologicznym 
i  organizacyjnym. Zachowania konsumentów są niewątpliwie pobudzane przez 
zmiany zachodzące na rynku turystycznym, są również konsekwencją różno-
rodnych przeobrażeń, jakim podlega współczesne społeczeństwo. Jeśli wskaże 
się z  jednej strony na rosnący indywidualizm, różnicowanie się stylów życia, 
z  drugiej na postępującą unifi kację wzorców konsumpcji jako jedną z głównych 
cech społeczeństwa globalnego, to wyraźnie widać, jak rozległe i czasami prze-
ciwstawne są to zjawiska.

Akcesja Polski w skład krajów członkowskich Unii Europejskiej spowo-
dowała, że nasz kraj znalazł się w granicach największego rynku turystycznego 
świata. Na tym rynku zwykle najwcześniej widoczne stają się nowe tendencje 
oraz trendy, które wyznaczają kierunki rozwoju turystyki w innych krajach i re-
gionach świata1. Zmiany zachodzące w modelu życia oraz w charakterze kon-
sumpcji mieszkańców Unii Europejskiej (a także Stanów Zjednoczonych) są nie 
tylko decydujące dla obecnego kształtu rynku turystycznego, lecz także zgodnie 

1  Zob. W. Alejziak, Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tenden-
cji występujących na rynku, Folia Turistica nr 9, Wydawnictwo AWF, Kraków 2000, s. 3–38.



132 Katarzyna Majchrzak

z prognozami – będą nadawać kierunek zmianom, jakim ten rynek podlegać 
będzie w przyszłości2.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na podstawie  dostępnych źródeł 
statystyki publicznej krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz raportów fi rm 
komercyjnych wybranych tendencji w konsumpcji turystycznej w XXI wieku 
widocznych w krajach UE. Tendencje te omówione są w szerszym kontekście 
wybranych zjawisk występujących po stronie popytu turystycznego w XXI wieku 
na świecie.

1. WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZACHOWANIA TURYSTYCZNE

Wśród głównych czynników kształtujących zachowania konsumenckie 
w turystyce, w tym także zachowania mieszkańców krajów Unii Europejskiej, 
wymienić można: czynniki polityczne, ekonomiczne, demografi czne, socjalne, 
zdrowotne i klimatyczne, rynkowe oraz technologiczne3.

Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej publikacji omówione zostaną 
tylko niektóre z ww. czynników, w szczególności czynniki demografi czne oraz 
rynkowe. 

Wśród czynników demografi cznych na uwagę zasługuje stabilny wzrost 
liczby starszych ludzi w wieku 65 lat i powyżej, którzy w 2020 roku mają stano-
wić 1/5 całkowitej populacji Unii Europejskiej4. Na uwagę zasługuje także wzrost 
liczby gospodarstw jednoosobowych oraz młodych par bez dzieci. Wzrastający 
trend coraz późniejszego rodzicielstwa i rosnąca liczba osób określanych mia-
nem „singli” przesuwa granicę wieku dla rynku określanego mianem „młody” 
(youth market) z 30 do 35 lat5.

Starsi turyści są bardziej zainteresowani podróżowaniem niż poprzednie 
pokolenia osób w tym samym wieku. Są zazwyczaj ludźmi bardziej aktywnymi, 
a także mają pieniądze i czas, które mogą przeznaczyć na turystykę, również 
poza sezonem. Jak podkreśla się w dokumencie Panorama on tourism, opubliko-
wanym w 2008 roku przez Eurostat, taka sytuacja powoduje nie tylko skłonność, 

2  Zob. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000, s. 192.
3  Panorama on tourism, Offi ce for Offi cial Publications of European Communities, Luxem-

bourg  2008, s. 13.
4  Tamże. 
5  Tourism trends for Europe, European Travel Commission, September 2006, http://www.etc-

corporate.org/resources/uploads/ETC_Tourism_Trends_for_Europe_09-2006_ENG.pdf.
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aby poświęcać więcej czasu na wyjazdy turystyczne do miejsc, które charaktery-
zują się dogodnymi warunkami życia, lecz także wyższą częstotliwość wyjazdów 
turystycznych w ciągu roku. Cechy te mogą odnosić się po części także do singli 
i osób z syndromem „pustego gniazda” – tych przedstawicieli fazy w cyklu życia 
rodziny, których dzieci opuściły już rodzinny dom. Mimo że czas wyjazdów 
wakacyjnych jest u dwóch ostatnich grup uzależniony od czasu pracy, mogą one 
jednak, podobnie jak niepracujący seniorzy, z większą swobodą planować czas 
wyjazdów w porównaniu z rodzinami, które są uzależnione od z góry ustalonych 
terminów szkolnych wakacji.

Wśród zachowań turystycznych seniorów na uwagę zasługują te wskazane 
w raporcie Country Brand Index opublikowanym jesienią 2008 roku przez fi rmę 
konsultingową FutureBrand6. Eksperci pracujący na zlecenie tej fi rmy wska-
zują na trend w turystyce senioralnej określany mianem „wnuk na pokładzie”. 
Zdaniem ekspertów, bogaci emeryci coraz więcej podróżują i przewiduje się, że 
trend ten będzie nadal rosnący. Równocześnie aż połowa jadącego na wakacje 
pokolenia baby boomers podróżuje współcześnie z wnukami, co wskazuje na 
rozwijający się nowy segment podróży wielopokoleniowych.

Jak wynika z danych Eurostatu, długoterminowe wyjazdy turystyczne 
seniorów w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi cechuje przecięt-
nie największa liczba noclegów. Podczas gdy średnia liczba noclegów w wyjaz-
dach długoterminowych dla turystów ogółem w 27 krajów Europy wynosiła 
10,1 (dane za 2006), dla turystów w wieku 65 lat i więcej wynosiła ona średnio 
11,7 noclegów7. Pośród wszystkich krajów UE największą aktywnością turys-
tyczną na tle ludności swoich krajów, przewyższającą średnią dla UE w tym 
względzie, cechują się seniorzy z Francji (19% ogółu turystów w tym kraju) oraz 
Wielkiej Brytanii (18%) (rysunek 1).

Wspomniane zmiany w cechach demografi cznych mieszkańców Europy, 
takie jak starzenie się populacji, zmniejszanie liczby członków gospodarstw 
domowych, wzrost liczby singli oraz bezdzietnych par, jak również zmiany w sy-
stemie wartości manifestujące się poszukiwaniem odmienności, podążaniem za 
nowymi doświadczeniami oraz zmiany w stylu życia (elastyczne godziny pracy, 
wyższe dochody i więcej czasu wolnego, więcej krótkich przerw (weekendów) 
w pracy, moda na zdrowy styl życia itd.) wpływają na pojawienie się nowego 
typu turysty. Jest to turysta doświadczony i wymagający, elastyczny i niezależ-

6  Country Brand Index 2008: Insights, Findings and Country Rankings, FutureBrand 2008.
7  Tourism in Europe: does age matter?, Eurostat, Statistics in focus, 69/2008, s. 7.
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nie myślący. Pojawiają się nowe wakacyjne wzorce zachowań, zmuszając pub-
licznych i prywatnych organizatorów turystyki do tworzenia nowych produktów 
turystycznych i modyfi kowania strategii marketingowych i promocyjnych.
Rys. 1. Udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie turystów krajów Unii 

Europejskiej uczestniczących w wyjazdach długoterminowych w 2006 roku 

Źródło: Tourism in Europe: does age matter?, Eurostat, Statistics in focus, 69/2008, s. 2.

2. NOWE WZORCE ZACHOWAŃ TURYSTYCZNYCH

Wśród wspomnianych nowych wzorców zachowań, na które zwraca uwagę 
najnowszy raport Eurostatu Panorama on tourism, wymienia się w szcze-
gólności:
– wzrost liczby wyjazdów turystycznych, ale jednocześnie skrócenie czasu ich 

trwania;
– rosnące zainteresowanie podróżami last-minute i innymi ofertami nisko-

kosztowymi;
– wzrost liczby podróży niezależnych kosztem podróży spakietowanych;
– poszukiwania bezpośredniego, bardziej świadomego kontaktu z naturą i śro-

dowiskiem;
– pragnienie zdobycia autentycznego doświadczenia odwiedzanych miejsc;
– zainteresowanie przygodą, nieodkrytymi dotychczas miejscami czy turystyką 

z dala od głównych szlaków;
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– rozwój turystyki lokalnej („proximity” tourism), czyli turystyki w miejsca 
bliskie miejscom zamieszkania turystów (wycieczki weekendowe);

– pojawienie się nowych „kulturalnych horyzontów” przejawiające się w do-
świadczaniu żywej kultury – nie tylko muzeów, zabytków, pojedynczych 
atrakcji, lecz także całego kontekstu kulturalnego odwiedzanych miejsc – ich 
historii, tradycji, języka, kuchni, stylu życia itd.;

– zainteresowanie lokalnymi zwyczajami, folklorem, rękodzielnictwem itp.8

Równie interesujące i w pewnym zakresie zbieżne tendencje omawiane są 
we wspomnianym raporcie Country Brand Index przygotowanym przez fi rmę 
FutureBrand. 

W poszukiwaniu autentycznego doświadczenia podróżni odkrywają takie 
destynacje, jak Soweto w Republice Południowej Afryki, Mumbai w Indiach 
czy Rio de Janeiro w Brazylii. Są to turyści poszukujący tzw. wakacji ubóstwa 
(poverty vacations), czyli doświadczeń, które pozwalają im poznać społeczności 
dotknięte ubóstwem albo obszary zanieczyszczone. Turyści określani angielskim 
terminem poorists znajdują takie doświadczenia, które nie tylko przemawiają do 
ich empatii dla społecznie upośledzonego, lecz także przenoszą ich do rzeczywi-
stości, która nie jest dostępna w wysokiej klasy egzotycznych podróżach9.

Eksperci zwracają także uwagę na zjawisko „podróży przygody” (adventure 
travel) albo „ciemnej, mrocznej turystyki” (dark tourism), które odnosi się do 
skłonności podróżnych, aby wybrać cele podróży znane z niebezpieczeństwa lub 
tzw. czynnika dreszczu (thrill factor). Po atakach terrorystycznych w Nowym 
Jorku miasto stało się wiodącym celem podróży Brytyjczyków. Podobnie w 2002 
Bali i Sri Lanka – po bombardowaniach i po tsunami – odnotowały wzrosty 
w rezerwacjach turystycznych po początkowym ich spadku. Połączenie moty-
wacji zawierającej szacunek, podglądanie, pragnienie doświadczenia czegoś nie-
zwykłego i dreszcz stawania twarzą w twarz ze śmiercią wydaje się zwiększać 
pragnienie turystów związane z odwiedzaniem krajów dobrze znanych z braku 
bezpieczeństwa. Ciekawym zjawiskiem w tym kontekście jest lista krajów, któ-
rych odwiedzenia pragnie trzykrotnie więcej turystów niż krajów uznanych za 
bezpieczne. Wśród tych niebezpiecznych znalazły się w kolejności: Izrael, Kenia, 
Rosja, Egipt, RPA, Brazylia, Chiny, Meksyk, Kuba i Ekwador10.

8  Panorama on tourism..., s. 16–17.
9  Country Brand Index 2008..., s. 12–13.
10  Country Brand Index 2008..., s. 38–39.
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Kolejnym interesującym trendem, na który wskazują eksperci w raporcie 
CBI 2008 jest wzrost liczby turystów w segmencie podróży specjalistycznych, 
wśród których odnotowuje się w szczególności:
– wzrost liczby podróżujących kobiet, 
– wzrost liczby podróży określonych, skończonych w czasie (fi nite travel),
– wzrost podróży spontanicznych11.
Kobiety podróżują coraz częściej bez mężczyzn, również imprezy tylko dla kobiet 
stają się coraz bardziej popularne. Liczba przedsiębiorstw turystycznych obsłu-
gujących wyłącznie podróże kobiet w skali świata wzrosła o 230% w ostatnich 
sześciu latach, równie szybko powstają miejsca podróży tylko dla kobiet. Ponad 
połowa uczestników turystyki przygodowej (adventure traveller) na całym świe-
cie to kobiety, a ich średni wiek to niespełna 46 lat.

Eksperci zwracają również uwagę na fakt wzrostu liczby turystów odwiedza-
jących atrakcje, do których w równym stopniu należą miejsca i gatunki zwierząt 
lub roślin postrzeganych jako zagrożone wyginięciem lub narażone na inne śro-
dowiskowe ryzyko związane z czasem. Od niedźwiedzia polarnego i fok poprzez 
lasy deszczowe i wakacje na lodowcu – wielu podróżnych przyznaje priorytet 
tym typom podróży, by móc doświadczyć wspomnianych atrakcji jeszcze za ich 
życia, zanim zaginą lub nieodwracalnie się zmienią.

Style życia „o wysokim ciśnieniu” i rozwój rezerwacji podróży przez Inter-
net spowodowały, że konsumenci uczestniczą corocznie w coraz większej liczbie 
krótkich podróży, często rezerwowanych w ostatniej chwili. Faktycznie, szcze-
gólne miejsca w sieci, takie jak np. www.lastminute.com wywołały wzrost liczby 
podróżnych określanych jako „podróżni na ostatnią chwilę, na kilka dni” (last-
-minute, few-days tourists)12. 

Z danych statystycznych publikowanych przez Eurostat wynika, że w po-
równaniu do 31-procentowego wzrostu liczby podróży ogółem mieszkańców UE 
w latach 1998–2005 liczba krótkoterminowych wyjazdów turystycznych wzrosła 
w tym czasie aż o 47%13.

Wysoką dynamikę wzrostu wyjazdów krótkoterminowych potwierdzają 
także szczegółowe wyniki badań statystycznych prowadzonych dla krajów UE 
(tabela 1). 

11  Tamże, s. 12–13.
12  Tamże. 
13  Are recent evolutions in tourism compatible with sustainable development?, Eurostat, Statis-

tics in focus 1/2008.
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Tabela 1

Podróże ogółem (wypoczynkowe i biznesowe) 
według długości pobytu w 2000 i 2006 w krajach UE 

2000 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT

OGÓŁEM  9759 : : 10025 142694 : 7603 : 6880 163758 77336 : : : 994 : :

1–3 noce  3549 : : 5600 30203 : 4002 : 1858 85913 38042 : : : 371 : :

4 noce i więcej  6210 : : 4425 112491 : 3601 : 5022 77845 39294 : : : 623 : :

2006 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT

OGÓŁEM  10793 : 30548 12933 186754 1032 11311 17205 140816 198235 92061 : 5230 4274 1365 25762 :

1–3 noce  3777 : 20587 6566 71756 700 6075 8080 91951 110796 47373 : 4153 2942 639 18782 :

4 noce i więcej  7016 : 9961 6367 114998 332 5236 9125 48865 87439 44688 : 1077 1332 726 6980 :

Średnia roczna stopa wzrostu w latach 2000–2006  (%)

OGÓŁEM  2 : : 4,3 4,6 : 8,3 16,5 2,3 3,2 2,9 : : : 5,4 : :

1–3 noce  1,3 : : 2,7 15,5 : 8,7 27,8 –0,3 4,3 3,7 : : : 9,5 : :

4 noce i więcej  2,5 : : 6,3 0,4 : 7,8 10,5 8,9 2 2,2 : : : 2,6 : :

Struktura wyjazdów dla 2006 (%)

OGÓŁEM  100,0 : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 100,0 :

1–3 noce  35,0 : 67,4 50,8 38,4 67,8 53,7 47,0 65,3 55,9 51,5 : 79,4 68,8 46,8 72,9 :

4 noce i więcej  65,0 : 32,6 49,2 61,6 32,2 46,3 53,0 34,7 44,1 48,5 : 20,6 31,2 53,2 27,1 :

2000 NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  HR MK TR IS LI NO CH

OGÓŁEM : 20360 44411 11757 7210 5424 9076 32341 : 141118 : : : : : : 21988 :

1–3 noce : 10616 23700 7215 3707 3456 3899 25033 : 74563 : : : : : : 14235 :

4 noce i więcej : 9744 20711 4542 3503 1968 5177 7308 : 66555 : : : : : : 7753 :

2006 NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  HR MK TR IS LI NO CH

OGÓŁEM : 20360 44411 11757 7210 5424 9076 32341 : 141118 : : : : : : 21988 :

1–3 noce : 10616 23700 7215 3707 3456 3899 25033 : 74563 : : : : : : 14235 :

4 noce i więcej : 9744 20711 4542 3503 1968 5177 7308 : 66555 : : : : : : 7753 :

Średnia roczna stopa wzrostu w latach 2000–2006 (%)

OGÓŁEM : 0,7 : 0 : : : 3,2 : –3,6 : : : : : : : :

1–3 noce : 0,4 : –0,9 : : : 2,9 : –3,2 : : : : : : : :

4 noce i więcej : 1,0 : 1,7 : : : 4,1 : –4,0 : : : : : : : :

Struktura wyjazdów dla 2006 (%)

OGÓŁEM : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 : 100,0 : : : : : : 100,0 :

1–3 noce : 52,1 53,4 61,4 51,4 63,7 43,0 77,4 : 52,8 : : : : : : 64,7 :

4 noce i więcej : 47,9 46,6 38,6 48,6 36,3 57,0 22,6 : 47,2 : : : : : : 35,3 :

: – brak danych.  
Źródło: Panorama on tourism..., s. 31.
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W większości krajów, dla których dane są dostępne, przeważająca liczba 
turystów wybierała w ostatnich latach krótkie podróże (1–3 nocy); od 2000 roku 
jest to wyraźnie rosnący trend. W 2006 roku proporcja krótkich podróży w po-
dróżach ogółem w krajach starej Piętnastki Unii Europejskiej sięgała od 35,0% 
w Belgii aż do bardzo wysokiego poziomu 77,4% w Finlandii. Wśród wspomnia-
nych członków starej Unii Europejskiej także w krajach o dużej liczbie ludności, 
jak Włochy, Francja oraz Hiszpania, ponad 50% wszystkich podróży odbytych 
przez mieszkańców to podróże krótkoterminowe, stanowiły one odpowiednio 
51,5%, 55,9% oraz aż 65,3% wszystkich zrealizowanych podróży.

W przypadku nowych członków Unii, dla których dostępne są dane statys-
tyczne, trend rosnącej liczby podróży krótkoterminowych jest także zauważalny. 
Za wyjątkiem Słowacji, gdzie w 2006 roku podróże krótkoterminowe stanowiły 
43%, w większości nowych członków Unii stanowiły one ponad 50% wszystkich 
podróży odbytych przez mieszkańców. Najwyższy odsetek podróży krótkotermi-
nowych zanotowano na Łotwie – 79,4% (tabela 1).

3. GŁÓWNI GENERATORZY RUCHU TURYSTYCZNEGO I GŁÓWNE DE-
STYNACJE TURYSTYCZNE WŚRÓD PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

Analizując zachowania turystyczne mieszkańców Unii Europejskiej, warto 
przyjrzeć się także kilku istotnym faktom dotyczącym poziomu aktywności 
turystycznej oraz wielkości wydatków przeznaczanych na turystykę. Tabela 2 
prezentuje dziesięć pierwszych krajów Unii pod względem liczby noclegów za 
granicą udzielonych ich obywatelom. Dane porównawcze za lata 2000 i 2006 
wskazują niezbicie, że największą aktywnością turystyczną w odniesieniu do 
wyjazdów zagranicznych cechują się Niemcy, choć w okresie wspomnianych 
sześciu lat ich udział w rynku pod względem liczby noclegów znacząco spadł 
z niespełna połowy do jednej trzeciej. Z kolei aktywność turystyczna plasujących 
się na drugim miejscu Brytyjczyków we wspomnianych latach wzrastała ze śred-
nią roczną stopą wzrostu wynoszącą 6,7%, co dało im aż 25% udziału w rynku 
w 2006 roku. Pozostałe kraje pozostają daleko w tyle za wspomnianymi Niem-
cami i Wielką Brytanią. Na uwagę zasługuje jeszcze bardzo wysoka, bo aż ponad 
12-procentowa stopa wzrostu liczby noclegów odbytych za granicą we wspo-
mnianym okresie przez Hiszpanów, z jednoczesnym awansem o dwa miejsca pod 
względem udziału w rynku. Warto wspomnieć także, że w danych za 2006 rok 
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na miejscu dziewiątym pojawia się Polska, której mieszkańcy liczbą noclegów 
odbytych za granicą uzyskali prawie dwuipółprocentowy udział w rynku unij-
nym (tabela 2).

Tabela 2

Pierwsza dziesiątka krajów generujących wyjazdy zagraniczne 
spośród 27 krajów Unii Europejskiej w 2000 i 2006 roku według liczby noclegów

Pozycja Nazwa kraju Liczba noclegów (tys.)

Średnia 
roczna 

stopa wzro-
stu w latach 
2000–2006 

(%)

Udział w rynku 
(%)

2000 2006 Kraje UE-27 
ogółem

2000 2006 2000 2006
1 924 547 2 247 512 2,6 100,0 100,0

Pierwsza dzie-
siątka krajów 
ogółem 1 862 598 2 019 026 1,3 96,8 89,8

1 1 Niemcy 908 925 748 809 –3,2 47,2 33,4
2 2 Wielka Brytania 386 258 568 904 6,7 20,1 25,4
3 3 Francja 141 136 151 044 1,1 7,3 6,7
4 4 Holandia 126 417 139 313 1,6 6,6 6,2
5 5 Włochy 94 915 113 836 3,1 4,9 5,1
8 6 Hiszpania 36 275 72 232 12,2 1,9 3,2
6 7 Belgia 79 767 69 853 –2,2 4,1 3,1
7 8 Austria 55 730 58 285 0,7 2,9 2,6

9 Polska : 53 777 : : 2,4
9 10 Dania 33 175 42 973 4,4 1,7 1,9

: – brak danych.  

Źródło: Panorama on tourism..., s. 10.

Kolejnym, wartym analizy zjawiskiem jest wielkość wydatków na tury-
stykę zagraniczną. Ranking pierwszych dziesięciu krajów UE prezentuje tabe-
la 3. Tak jak w poprzednim przypadku, na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy 
(24-procentowy udział w rynku UE), choć ich dominacja nad drugimi w rankingu 
Brytyjczykami nie jest już tak wyraźna jak w rankingu uwzględniającym liczbę 
noclegów (20-procentowy udział). 
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Tabela 3

Pierwsza dziesiątka krajów Unii Europejskiej 
według wydatków na turystykę zagraniczną w 2000 i 2006 roku 

(wydatki turystyczne z wyłączeniem transportu)

Pozycja Nazwa kraju
Wydatki na turystykę 

zagraniczną 
(w mln euro)

Średnia roczna 
stopa wzrostu 

w latach 
2000–2006 

(%)

Udział w rynku 
(%)

2000 2006 Kraje UE-27 
ogółem*

2000 2006 2000 2006
213 131 246 815 2,5 100,0 100,0

Pierwsza dzie-
siątka krajów 
ogółem 188 760 215 633 2,2 88,6 87,4

1 1 Niemcy 57 427 59 596 0,6 26,9 24,1
2 2 Wielka Brytania 41 641 50 305 3,2 19,5 20,4
3 3 Francja 19 227 24 840 4,4 9,0 10,1
4 4 Włochy 17 010 18 229 1,2 8,0 7,4
6 5 Belgia** 10 736 13 687 6,3 5,0 5,5
5 6 Holandia 13 241 13 592 0,4 6,2 5,5
9 7 Hiszpania 6 454 13 265 12,8 3,0 5,4
8 8 Szwecja 8 733 9 181 0,8 4,1 3,7
7 9 Austria 9 216 7 407 –3,6 4,3 3,0
10 10 Dania 5 075 5 531 1,4 2,4 2,2

*  2006 uwzględnia dane za 2005 dla Grecji.
** Dane z 2002 wykorzystane w 2000, średnia roczna stopa wzrostu w latach 2002–2006.

Źródło: Panorama on tourism..., s. 11.

Ogółem lista krajów jest podobna jak w poprzednio omawianym rankingu, 
z nieznacznymi przesunięciami w zajmowanych pozycjach; ponadto zamiast Pol-
ski w rankingu według wielkości wydatków na turystykę zagraniczną pojawia się 
Szwecja.

Interesujący z uwagi na zachowania turystyczne Europejczyków, w szcze-
gólności z uwagi na wybierane miejsca docelowe wyjazdów turystycznych, jest 
ranking najbardziej popularnych destynacji spośród krajów UE, uwzględniający 
turystykę krajową i zagraniczną (tabela 4). Na pierwszym miejscu pod względem 
popularności znajduje się Hiszpania, na drugim – niewiele jej ustępujące Włochy, 
a na trzecim Niemcy. W analizowanych latach 2000–2006 na pierwszych dzie-
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więciu pozycjach rankingu sytuacja bez zmian, na dziesiątym miejscu natomiast 
pojawiła się Szwecja, zajmując pozycję Czech z 2000 roku.

Tabela 4 

Pierwsza dziesiątka destynacji turystycznych spośród 27 krajów Unii Europejskiej 
(uwzględniająca turystykę krajową i zagraniczną) w 2000 i 2006 roku

Pozycja Nazwa kraju
Liczba noclegów udzie-

lonych rezydentom 
i nierezydentom

 (tys.)

Średnia 
roczna stopa 

wzrostu 
w latach 

2000–2006 
(%)

Udział w rynku 
(%)

2000 2006 Kraje UE-27 
ogółem

2000 2006 2000 2006
2 145 658 2304499 1,2 100,0 100,0

Pierwsza dzie-
siątka krajów 
ogółem 1 871 202 1999562 1,1 87,2 86,8

1 1 Hiszpania 344 664 379 276 1,6 16,1 16,4
2 2 Włochy 338 885 366 765 1,3 15,8 15,9
3 3 Niemcy 298 488 351 224 2,7 13,9 15,2
4 4 Francja 284 646 297 482 0,7 13,3 12,9
5 5 Wielka Brytania 281 756 266 013 –1,0 13,1 11,5
6 6 Austria 90 711 98 130 1,3 4,2 4,3
7 7 Holandia 81 263 83 943 0,5 3,8 3,6
8 8 Grecja 62 186 57 235 –1,2 2,9 2,5
9 9 Polska 48 794 51 235 0,8 2,3 2,2

12 10 Szwecja 39 809 47 697 3,1 1,9 2,1

Źródło: Panorama on tourism..., s. 11.

Zakończenie

Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej publikacji poruszone w niej zostały 
jedynie nieliczne z czynników kształtujących tendencje w konsumpcji turystycz-
nej. Oczywiście, nie można wśród nich pominąć istotnego wpływu czynników 
politycznych, ekonomicznych czy wyraźnie zmieniających sposoby realizacji 
konsumpcji turystycznej w XXI wieku czynników technologicznych. Tym zagad-
nieniom poświęcone zostaną kolejne artykuły analizujące tendencje w konsump-
cji turystycznej w krajach Unii Europejskiej w XXI wieku.
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CHOSEN TENDENCIES IN TOURISTIC CONSUMPTION 
OF EU COUNTRIES

Summary

The article presents chosen factors determining touristic consumption in EU-27 
countries. The author concentrates the attention on demographic and market factors in 
particular. Basing on current Eurostat reports as well as the reports of commercial com-
panies researching touristic market, the author discusses the tendencies in touristic con-
sumption of EU countries and the new examples of the tourists’ behaviour such as: more 
holiday trips, but shorter stays, growing interest in last-minute travel and low-cost offers, 
growth in independent travel at the expense of package tours, search for direct, unfi ltered 
and more “conscious” contact with nature and the environment, desire to gain a real and 
authentic experience of places, development of new cultural horizons (living culture), 
interest in local customs, folklore and resources etc.

Final part of the article is dedicated to analysis of leading generators of international 
tourism in Europe in terms of EU countries and its residents with the highest tourism 
expenditure and the biggest number of nights spent.

Translated by Katarzyna Majchrzak
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WPŁYW PRACY PILOTA WYCIECZEK 
NA JAKOŚĆ PAKIETU TURYSTYCZNEGO

Wprowadzenie

Pojęcie jakości zastosowano po raz pierwszy w fi lozofi i starożytnej, która 
pełniła wówczas funkcje nauki generalnej. Jej głównymi przedstawicielami byli 
Platon i Arystoteles, którzy łącząc nową fi lozofi ę człowieka z dawną fi lozofi ą 
przyrody, objęli swymi pracami całokształt dotychczasowych zagadnień fi lo-
zofi cznych. Platon, wyprowadzając pojęcie „jakość” (gr. poiotes1) sądził, iż nie 
wszystkie zjawiska można zmierzyć oraz w pełni opisać. Słowa poiotes używał 
do określenia cech rzeczy. Arystoteles, kontynuując te rozważania, stwierdził, iż 
świat można opisać za pomocą określonych kategorii, do których zaliczył jakość 
obok ilości, relacji, substancji, miejsca, czasu, położenia, dyspozycji oraz proce-
sów2. Na przestrzeni wieków rozumienie jakości zmieniało się i znalazło zasto-
sowanie w wielu dziedzinach, m.in. w turystyce.

Polski rynek pośrednictwa sprzedaży i organizacji turystyki intensywnie się 
rozwija. Zwiększająca się konkurencja na rynku oraz rosnące wymagania klien-
tów wymuszają prymat jakości w strategii przedsiębiorstwa. Dobra cena produktu 
nie wystarczy, by osiągnąć sukces. Nabywcy usług turystycznych domagają się 

1  W wielu językach słowo „jakość” wywodzi się od łacińskiego qualitas. Prawdopodobnie Cy-
ceron, opierając swe eklektyczne prace fi lozofi czne na źródłach greckich, tamtejsze poiotes prze-
kształcił w qualitas.

2  A. Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością, Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Orga-
nizacyjnego, Bydgoszcz 2001, s. 12.
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wysokiego standardu obsługi, co wymusza m.in. zagwarantowanie odpowied-
niego poziomu kwalifi kacji pracowników. Ponieważ jakość w sferze gospodarki 
turystycznej mierzona jest przede wszystkim oceną pracy pracowników obsługi 
ruchu turystycznego, niniejszy artykuł stanowi szczegółowy opis roli, jaką speł-
niają piloci wycieczek w aspekcie kształtowania jakości pakietu turystycznego. 
Celem badania jest rozpoznanie opinii nabywców wobec wpływu pracy pilota 
wycieczek na jakość świadczonych usług przez biuro podróży. Wyniki przepro-
wadzonych badań pozwolą na ocenę pracy pilota oraz wskażą mocne i słabe 
strony świadczonych usług, co przyczyni się do zapewnienia i polepszenia wyż-
szej jakości imprez turystycznych.

1. POJĘCIE JAKOŚCI

Pojęcie jakości należy do pozornie nieskomplikowanych, a w rzeczywi-
stości do wyjątkowo trudnych do jednoznacznego określenia. Wynika to ze zło-
żonego charakteru oraz różnorodnej interpretacji, która może być postrzegana 
w wielu wymiarach. Natura zagadnienia jakości sprawia, że wydaje się wręcz 
niemożliwe dokonanie jednoznacznego uogólnienia lub wskazanie najtrafniej-
szej jej defi nicji.

Trudno podważać przy tym słuszność licznych – często nawet sprzecznych 
ze sobą koncepcji3. Do najczęściej cytowanych defi nicji zaproponowanych przez 
specjalistów zajmujących się jakością należą: 
– stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy 

– Joseph M. Juran4;
– przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich 

kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku – W. Edwards Deming5;
– zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta – John Oakland6.

W słowniku języka polskiego słowo „jakość” oznacza istotne cechy przed-
miotu wyróżniającego go spośród innych. Podobną interpretację przyjmuje 

3  R. Karaszewski, Zarządzanie jakością, koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez lide-
rów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 44.

4  J.M. Juran, Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York 1988, za: M. Urbaniak, 
Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difi n, Warszawa 2004, s. 14.

5  W.E. Deming, Quality, Productivity and Competition, MIT Press, Cambridge, Massachusett 
1982, za: M. Urbaniak, Zarządzanie jakością..., s. 14.

6 J. Oakland, Quality Managment, Butterworth Heinemann, London 2000, s. 4, za: M. Urba-
niak, Zarządzanie jakością..., s. 14.
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Antoni Kiliński, który uważa, że jakość stanowi pojęcie pierwotne i jako kate-
goria fi lozofi czna oznacza – w sensie ogólnym – właściwość, rodzaj, gatunek, 
wartość danego przedmiotu; w znaczeniu zaś ściślejszym – cechę lub zespół 
cech odróżniający dany przedmiot od innego7. Wielu autorów wskazuje również 
na defi nicję Amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli Jakości, które podaje, że 
jakość to suma cech produktu (usługi) decydująca o zdolności danego wyrobu do 
zaspokojenia określonych potrzeb8. W defi nicji Europejskiej Organizacji Stero-
wania Jakością natomiast jakość produktu określa się stopniem spełnienia przez 
nią wymagań odbiorcy9. Stąd wynika konkluzja, że tylko użytkownik, a nie pro-
ducent, jest w stanie potwierdzić dobrą jakość tego, co używa.

2. JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH

Światowa Organizacja Turystyki podaje następującą defi nicję: „Jakość to 
spełnienie za ustaloną i przyjętą cenę wszystkich zgodnych z prawem żądań 
i oczekiwań klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań jakościowych 
w odniesieniu do bezpieczeństwa, higieny i dostępności usług turystycznych 
oraz harmonii środowiska ludzkiego i przyrodniczego”10. Defi nicja ta słusznie 
wskazuje, iż jakość w turystyce nie może być osiągnięta bez uwzględnienia śro-
dowiska ludzkiego i przyrodniczego. Sugeruje, że wszystkie oczekiwania klienta 
muszą być spełnione zgodnie z prawem. Istotne jest to, aby wszystkie punkty 
zostały zrealizowane w sposób należyty i bezpieczny, niezagrażający zdrowiu 
i życiu nabywcy11.

W przypadku usług turystycznych dbałość o jakość jest bardziej skompliko-
wana niż w przypadku usług krawieckich czy fryzjerskich. Wynika to z faktu, iż 
klient korzystający z usług turystycznych zostaje przeniesiony w nowe miejsce, 
gdzie wchodzi w relacje z nowym otoczeniem. Bardzo często turyści oczekują 
spożytkowania czasu w sposób najbardziej atrakcyjny dla nich, lecz niezgodny 
z harmonią środowiska ludzkiego i przyrodniczego. Dlatego podnoszenie jakości 
usług dla lepszego samopoczucia turysty nie może być stosowane za wszelką 

7 A. Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością..., s. 9.
8  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difi n, Warszawa 2002, s. 50.
9  Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, B. Meyer (red.), Fundacja na rzecz Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 196.
10  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością..., s. 59.
11  Tamże.



146 Kamila Mańko

cenę, w przeciwnym razie oznaczałoby to tolerancję dla łamania przepisów, 
takich jak zrywanie roślin objętych ochroną prawną czy podpisywanie się na 
murach zabytków12. 

Należy podkreślić, że obok jakości usług turystycznych bardzo ważna jest 
także jakość produktu turystycznego. Produktem turystycznym nazywana jest 
impreza turystyczna oferowana turystom przez przedsiębiorstwa turystyczne, 
a więc to wszystko, czego doświadcza turysta zarówno przed rozpoczęciem 
podróży, jak i w trakcie jej trwania, podczas pobytu poza rodzinną miejsco-
wością13. Istotność jakości produktu turystycznego wynika z tego, iż turysta nie 
oddziela jakości biura czy hotelu od jakości otoczenia – nawet najlepsza obsługa 
biura podróży nie zmieni w opinii turystów faktu, że dana miejscowość jest 
zanieczyszczona czy niebezpieczna. Jakość obszaru recepcji turystycznej i ofe-
rowanego przez ten obszar produktu turystycznego reprezentuje sobą połączenie 
różnych wymiarów jakości wyrażających się atrakcyjnością i jakością walorów 
turystycznych oraz jakością usług oferowanych przez obiekty i urządzenia tzw. 
infrastruktury turystycznej. O jakości produktu decyduje jakość wszystkich 
świadczeń wchodzących w jego skład. Niska jakość jednej z usług powoduje 
niską ocenę całego produktu, dlatego ważna jest właściwa organizacja, zarzą-
dzanie miejscowością, odpowiedni marketing miejsca recepcji oraz ochrona 
i kształtowanie środowiska naturalnego14. 

Kolejną istotną kwestią w omawianiu jakości usług turystycznych jest jakość 
obsługi turysty. Przez obsługę należy rozumieć niezawodne dostarczanie klien-
towi dóbr i usług w uzgodnionym miejscu i czasie, stosownie do jego oczekiwań. 
Jakość obsługi w warunkach wzrastającej konkurencji staje się elementem prio-
rytetowym, decydującym o przetrwaniu na rynku. Stanowi bardzo ważny obszar 
rywalizacji o klienta. Dlatego też spełnienie oczekiwań nabywcy powinno być 
jednym z głównych celów przedsiębiorstwa, a w dążeniu do jego osiągnięcia 
istotną rolę odgrywa zarówno personel fi rmy bezpośrednio obsługujący nabyw-
ców, personel zaplecza, jak i zarząd przedsiębiorstwa15.

Jakość usługi turystycznej należy mierzyć, porównując rzeczywisty stan 
zaspokojenia potrzeb klienta ze stanem przez niego oczekiwanym. Polityka dba-

12  Tamże, s. 58.
13  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1994, s. 66.
14  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością..., s. 59.
15 T. Chudoba, Marketing w biurach podróży. Turystyka przyjazdowa, Wiedza i Życie, Warsza-

wa 2000, s. 87.
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łości o dobrą jakość świadczonych usług w turystyce odbywa się przez wprowa-
dzanie przepisów normatywnych, mających na celu ochronę interesów turysty, 
np. ustawa o usługach turystycznych16. Różnica pomiędzy „rzeczywistą (doświad-
czoną) jakością” produktu a „postrzeganiem jakości” przez klienta (zgodność 
z jego oczekiwaniami) jest niezwykłą trudnością w procesie podnoszenia jakości 
usług. Jakość ta będzie zależała więc od percepcji nabywcy, a poziom tego zado-
wolenia wskazuje następujące równanie:

ZADOWOLENIE = SPOSTRZEŻENIE – OCZEKIWANIE 

Jakość doznań w trakcie konsumpcji usługi porównywana jest z jakością 
oczekiwaną. W przypadku gdy oczekiwania przerosną spostrzeżenia, wynik rów-
nania ze znakiem ujemnym będzie wskazywał poziom niezadowolenia nabywcy. 
Trudnością zarządzania jakością usług jest nie tylko określenie oczekiwań klien-
tów, lecz także monitorowanie poziomu zadowolenia klientów oraz zaprojekto-
wanie usługi odpowiadającej ich oczekiwaniom. Poprzez interdyscyplinarność 
problematyki jakości można stwierdzić, że jakość usług turystycznych jest kate-
gorią subiektywną i relatywną, określaną jako zgodność cech dobra lub usługi 
turystycznej z wymaganiami i oczekiwaniami konsumenta płacącego określoną 
cenę17.

Jakość w sferze gospodarki turystycznej mierzona jest przede wszystkim 
oceną pracy pracowników obsługi ruchu turystycznego. Kolejna część niniej-
szego opracowania stanowi opis roli, jaką spełniają piloci wycieczek w aspekcie 
kształtowania jakości pakietu turystycznego.

3. PILOTAŻ WYCIECZEK 

W ramach wykonywania usług pilota wycieczek, zgodnie z przepisami 
prawnymi wymagane są odpowiednie kwalifi kacje, wynikające z systemu szko-
lenia i egzaminowania. Ustawa o usługach turystycznych nakłada na organiza-
torów turystyki obowiązek zapewnienia wycieczkom grupowym (czyli takim, 
w których udział bierze co najmniej dziesięć osób realizujących wspólny pro-
gram) opieki pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego. Według ustawy 

16  Ustawa z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (tekst jednolity), DzU 2004, nr 223, 
poz. 2268.

17  Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego..., s. 198.
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o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 art. 3 ust. 7b pilot wycieczek jest to 
osoba towarzysząca uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad 
nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz usług18. Do zadań pilota 
wycieczek, zgodnie z tym samym art. 20 ustawy, należy: „sprawowanie, w imie-
niu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w nie-
zbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, czuwanie nad sposobem 
wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz 
przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług, a także 
reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących 
usługi w trakcie trwania imprezy”19. W związku z reprezentowaniem organizatora 
wobec kontrahentów pilot powinien być w odpowiednim stopniu upoważniony 
do działania. Koresponduje to z przepisem art. 30 ust. 2 ustawy, zobowiązującym 
przedsiębiorcę do wystawienia pisemnego zlecenia, w którym określi miejsce 
(obszar) i czas usługi pilotażowej oraz upoważnienie do działania w jego imieniu 
w zakresie niezbędnym do prowadzenia imprezy turystycznej. 

Ustawa o usługach turystycznych oraz rozporządzenie ministra gospodarki 
w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek20 stały się podstawą 
do nadawania uprawnień pilota wycieczek. Ustawa o usługach turystycznych 
określa zakres minimalnych wymagań ujętych w art. 22, według którego upraw-
nienia otrzymuje osoba, która:
– ukończyła 18 lat;
– ukończyła szkołę średnią;
– jej stan zdrowia umożliwia wykonanie zadań pilota wycieczek;
– nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku 

z wykonywaniem zadań pilota wycieczek;
– odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na pilota 

wycieczek21.
Legitymacje oraz identyfi kator wydaje i dokonuje w nich wpisów marszałek 
województwa.

Osoby wykonujące te zawody stanowią bardzo ważne ogniwo w obsłudze 
ruchu turystycznego, tym samym kształtują w zasadniczy sposób jakość obsługi 

18  Ustawa z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych...
19  Tamże.
20  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 stycznia 2006 w sprawie przewodników turystycz-

nych i pilotów wycieczek, DzU 2006, nr 15, poz. 104.
21  Tamże.
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ruchu turystycznego22. Piloci, realizując swoje zadania, powinni mieć na uwa-
dze, że pracują z grupą ludzi, która jest grupą specyfi czną, charakteryzującą się 
określonymi cechami, zasadami funkcjonowania, złożoną z indywidualnych 
typów osobowościowych, co może prowadzić do konfl iktów. Stąd ważne jest, 
aby pilot dysponował niezbędną wiedzą psychologiczną na temat funkcjonowa-
nia ludzi w grupie, zachowań i sposobów postępowania w różnych sytuacjach. 
W tym przypadku, przy ocenie jakości, można się kierować następującymi 
charakterystykami:
– kompetencja,
– uprzejmość,
– wrażliwość na potrzeby klienta,
– odpowiedzialność,
– znajomość języków obcych,
– bezpieczeństwo,
– komunikatywność (rzetelność i zrozumiałość informacji).

Pilot wycieczek bierze udział w procesie wytwarzania usług, dlatego jego 
postawa, kwalifi kacje, zachowanie, wygląd świadczą o jakości usług oraz decy-
dują o opinii na temat fi rmy. Profesjonalność pilota jest przejawem szacunku 
i przyjaznego nastawienia do klienta, znajomości procedur postępowania, zrozu-
mienia klienta, dostępności oraz sposobu przekazywania informacji. Informacja 
oraz jej przekaz jest sprawą istotną ze względu na grupy klientów, których usa-
tysfakcjonowanie wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Niezrozumiałość 
informacji owocuje nieporozumieniem pomiędzy organizatorem a klientem.

4. ZNACZENIE PILOTA WYCIECZEK W ASPEKCIE KSZTAŁTOWANIA 
JAKOŚCI PAKIETU TURYSTYCZNEGO 

Zapewnienie dobrej jakości podstawowych elementów pakietu turystycz-
nego, tj. transportu, noclegu oraz wyżywienia, może okazać się niewystarczające, 
aby klient był usatysfakcjonowany. Istotną część zadowolenia turystów z imprezy 
turystycznej stanowi wkład pracy pilota, której rezultaty prawdopodobnie w naj-
większym stopniu decydują o jakości przedsięwzięcia turystycznego. Jego wie-
dza, umiejętności i doświadczenie warunkują realizację programu, który może 

22  Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego..., s. 209.
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być zagrożony z powodu trudności obiektywnych, nieprzewidzianych przez 
organizatora wycieczki. 

Funkcja pilota jest uwarunkowana różnymi celami uczestników i organiza-
tora wyjazdu. Uczestnicy pragną pozyskać najwięcej wartości mierzonych róż-
nicą pomiędzy korzyściami a poniesionymi kosztami. Organizatorzy natomiast 
pragną realizacji wycieczki po kosztach zaplanowanych lub niższych niż zapla-
nowane. Różnorodność celów wpływa tym samym na oczekiwania stawiane 
pilotom, a także na ich oceny. 

Dla rozpoznania opinii nabywców wobec wpływu pracy pilota wycieczek 
na jakość świadczonych usług przeprowadzono badania w biurze podróży ak-
tualnie funkcjonującym na rynku usług turystycznych w Szczecinie. Wybór biura 
został dokonany celowo, z punktu możliwości przeprowadzenia badań. Dla celów 
badawczych niniejszego artykułu ocenie zostali poddani piloci reprezentujący 
organizatora imprezy. Badanie jakości obsługi ruchu turystycznego zostało prze-
prowadzone w postaci ankiety standaryzowanej. Ankieta zbudowana została na 
podstawie uniwersalnych kryteriów oceny jakości usług turystycznych, wywo-
dzących się z koncepcyjnego modelu luk w jakości usług, opracowanych przez 
Parasurmana, Zeithaml i Berry’ego. Kryteria zawierające się w pięciu wymia-
rach jakości (materialne aspekty świadczenia usług, rzetelność usługodawcy, 
wrażliwość usługodawcy, fachowość i empatia) zostały dopasowane do specyfi ki 
ocenianej usługi. Do dokonania pomiaru zastosowano 5-stopniową skalę Likerta, 
dającą możliwość określenia stopnia akceptacji danego stwierdzenia. 

Obszar badań został zawężony do grupy turystycznej uczestniczącej w wy-
cieczce do stolicy Węgier – Budapesztu. Grupę badawczą wybrano losowo, 
spośród klientów biura. Zakres czasowy badania to 30 kwietnia – 4 maja 2008 
roku. Przeprowadzona ankieta składała się z 25 pytań, z których wszystkie miały 
charakter pytań zamkniętych. Pierwsza część kwestionariusza dotyczyła oceny 
działalności biura, druga, bardziej obszerna, oceny pracy pilota. Spośród 70-oso-
bowej grupy respondentów ankiet zwrotnych otrzymano 50 i na ich podstawie 
przeprowadzono poniższą analizę. Ze względu na krótki okres badawczy wyniki 
przeprowadzonych badań nie wskazują w sposób obiektywny jakości wszystkich 
usług oferowanych przez analizowane biuro.

Badana grupa turystyczna została objęta opieką dwóch pilotów. Obydwaj 
piloci, wykonujący swoje obowiązki służbowe w tych samych warunkach, dla 
tego samego touroperatora, stanowią doskonałą okazję, by porównać wpływ ich 
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pracy na jakość badanego pakietu turystycznego. Uczestnicy wyjazdu na podsta-
wie siedemnastu kryteriów ocenili pracę pilotów. 

Szczegółowe kryteria zostały zaklasyfi kowane do czterech grup. Pierwsza 
to grupa oceniająca niezawodność usług, czyli zdolność usługodawcy do zrea-
lizowania usługi w sposób niezawodny i solidny. Pełne zaangażowanie w wyko-
nywanie obowiązków oraz precyzyjne przestrzeganie harmonogramu wycieczki 
wysoko ocenili uczestnicy wyjazdu oceniający pilota X. Jakość usług pilota X 
w analizowanym wymiarze uznać można jako bardzo dobrą. Natomiast ocena 
pracy pilota Y nie jest zadowalająca. Zdecydowanie niskie zaangażowanie 
w wykonywaniu obowiązków oraz słaby nadzór nad jakością świadczeń pod-
wykonawców powodują zawodność usług, co wprawia pilota w zakłopotanie. 
Tabela 1 przedstawia procent ankietowanych zgadzających się z danym stwier-
dzeniem w stosunku do pracy pilota X i pilota Y. 

Tabela 1 

Procentowy wykaz ankietowanych akceptujących szczegółowe kryteria 
z grupy kryteriów: niezawodność usług

Niezawodność usług Pilot X Pilot Y 
1) realizacja usług zgodnie z programem; 
2) nadzór jakości świadczeń podwykonawców;
3) zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków 

służbowych; 
4) punktualność

96
76

96
92

40
20

30
50

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Kolejną grupę kryteriów stanowi wrażliwość usługodawcy, gotowość 
świadczenia usług. Wszyscy ankietowani oceniający pilota X są zgodni co do 
jego wrażliwości i gotowości świadczenia usług. Tak wysoka nota jest przeja-
wem cech i umiejętności pilota pozwalających na stworzenie doskonałego war-
sztatu pracy. Natomiast pilot Y oferował zbyt małą pomoc uczestnikom wyjazdu, 
zabrakło mu umiejętności w kierowaniu grupą. Ankietowani, przyznając niższą 
ocenę, argumentowali ją doświadczeniami związanymi z niekulturalnym odno-
szeniem się pilota, słabą znajomością miasta i niedostatecznie wypracowanym 
warsztatem pracy. Sytuację przedstawia tabela 2.



152 Kamila Mańko

Tabela 2 

Procentowy wykaz ankietowanych akceptujących szczegółowe kryteria 
z grupy kryteriów: wrażliwość usługodawcy, gotowość świadczenia usług

Wrażliwość usługodawcy, gotowość świadczenia usług Pilot X Pilot Y
1) łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami;
2) chęć oferowania swojej pomocy;
3) umiejętność kierowania grupą

100
100
100

70
40
40

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Następną grupę kryteriów stanowi pewność usługi i bezpieczeństwo odno-
szące się do wiedzy merytorycznej pilota, taktu oraz umiejętności zdobywania 
zaufania klientów. Pilot X wzbudził zaufanie i zdobył sympatię wszystkich 
uczestników oraz wykazał się wiedzą ogólną i krajoznawczą na wysokim pozio-
mie. Dodatkowym punktem dla pilota jest świadomość wszystkich uczestników 
o posiadaniu przez niego odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu, co 
wzmacnia jego autorytet i dodaje pewności usług. Pilot Y nie wzbudził większej 
sympatii i zaufania oraz nie wykazał się fachową informacją ogólną i krajoznaw-
czą. Z dużą krytyką spotkała się znajomość języka obcego, która jest wymaga-
niem prawnym wobec każdego pilota obsługującego turystów poza granicami 
kraju. Ankietowani dostrzegli pewne niedociągnięcia u pilota X, natomiast u pi-
lota Y wykluczono biegłą znajomość języka obcego. Skutkiem tego jest obniże-
nie poczucia bezpieczeństwa, co przedstawia tabela 3.

Tabela 3 

Procentowy wykaz ankietowanych akceptujących szczegółowe kryteria 
z grupy kryteriów: pewność usługi, bezpieczeństwo

Pewność usługi, bezpieczeństwo Pilot X Pilot Y
1) biegła znajomość języka obcego;
2) świadomość uczestników o posiadaniu przez pilota 

odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu;
3) udzielanie fachowej informacji ogólnej i krajoznaw-

czej;
4) wzbudzenie sympatii i zaufania;
5) sprawienie poczucia bezpieczeństwa

68

100

96
100
84

0

60

30
20
20

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Ostatnią grupą kryteriów w ocenie jakości obsługi grupy turystycznej do 
Budapesztu była znajomość potrzeb klienta, zwana empatią. Pilot X wykazał 
się umiejętnością zrozumienia oczekiwań klienta oraz należycie przywiązywał 
uwagę do reklamacji. Jego pozytywna postawa ma wpływ przy wyborze kolejnej 
wycieczki, co oznacza, że 90% ankietowanych skorzystałoby ponownie z jego 
usług. Pilot Y minął się ze zrozumieniem potrzeb swoich podopiecznych oraz 
przywiązywał zbyt małą uwagę do reklamacji, co stawia go w negatywnym 
świetle. Biorąc pod uwagę wszelkie niedociągnięcia i braki w wykonywaniu 
zawodu, z usług pilota Y nie skorzystałoby ponownie 40% ankietowanych.

Na uścisk dłoni organizatora może liczyć bez wątpienia pilot X. Ocenę 
przedstawia tabela 4.

Tabela 4 

Procentowy wykaz ankietowanych akceptujących szczegółowe kryteria
z grupy kryteriów: znajomości potrzeb klienta

Znajomość potrzeb klienta Pilot X Pilot Y
1) zrozumienie potrzeb i problemów klientów;
2)  przywiązanie należytej uwagi do reklamacji;
3)  swoją postawą ma wpływ przy wyborze kolejnej wycieczki;
4)  godna reprezentacja organizatora

92
84
90
100

20
20
40
30

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Podsumowując, pilot X wykazał się znacznie większymi umiejętnościami 
w obsłudze ruchu turystycznego w stosunku do pilota Y, dzięki czemu nadał 
zupełnie inny wymiar jakości imprezy turystycznej. Empiryczną ocenę grup 
mierników jakości usług przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Ocena grup mierników jakości usług podczas imprezy turystycznej do Budapesztu
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Podsumowanie

Wyłaniający się z badań obraz jakości oferowanej imprezy turystycznej 
wskazuje na odmienną postawę obu pilotów, a w konsekwencji odmienną satys-
fakcję klienta. W jednakowych warunkach pracy obydwaj piloci nadali różną 
jakość imprezie turystycznej organizowanej przez tego samego touroperatora. 
Należy zaznaczyć, że poprzez pryzmat pracy pilota oceniany jest także organi-
zator. Według 100% ankietowanych pilot X godnie reprezentował organizatora, 
dzięki czemu biuro pozyskało wielu nowych zwolenników. Natomiast pilot Y 
w opinii 60% ankietowanych nie reprezentował godnie pracodawcy, dlatego 
ważne jest, by zatrudniać na tym stanowisku wyłącznie osoby kompetentne. 
Omawiana profesja opiera się przede wszystkim na kompetencji, która jest formą 
prowadzonej konkurencji na rynku usług turystycznych. 

Subiektywna ocena badania wskazuje, iż dobra jakość pakietu turystycznego 
to przede wszystkim wpływ pracy pilota wycieczek, dlatego istotne w działalno-
ści biura podróży jest prowadzenie badań jakości obsługi ruchu turystycznego. 
Dzięki rozmowom z osobami powracającymi z wypoczynku można sprawdzić, 
czy opieka danego pilota w pełni satysfakcjonuje klienta. Jednocześnie praca 
pilota jest bardzo ciekawym przypadkiem dla badań jakościowych z uwagi na 
jednoosobowość funkcji kierowniczej realizowanej w zespole, jakim jest grupa 
turystów.

THE ROLE OF TOUR OPERATORES FOCUSING 
ON IMPROVING THE PACKAGE TOUR

Summary

Customers requirements together with the development of competition in the mar-
ket of tourism services is one of the most important elements in valuing the changing 
customers needs. The organizers of tourism events try to guarantee the highest level 
of qualifi cations for their employess and their ability to put together the best value holiday 
package suitable for the tourist.Their research has concluded that the pilot of trips are 
of vital importance in obtaininig these qualifi cations therefore enabling the employee to 
carry out their work in a most professional manner.

Translated by Kamila Mańko
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WYBRANE ASPEKTY ANALIZY 
WPŁYWU TURYSTYKI MORSKIEJ 

NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 
MIAST PORTOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSLO 

Wprowadzenie

Cruising, czyli morskie rejsy wycieczkowe na pokładzie statków pasa-
żerskich, to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu wolnego przez 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od 2000 roku, kiedy 
pierwsze jednostki należące do amerykańskich armatorów pojawiły się na Morzu 
Bałtyckim, zaczęto podejmować dyskusję na temat znaczenia tej formy turystyki 
dla rozwoju miast oraz regionów nadmorskich. Obecnie bałtycki rynek morskich 
rejsów wycieczkowych należy do najdynamiczniejszych na mapie światowego 
cruisingu. 

Autor w niniejszym artykule podjął próbę analizy wpływu turystyki mor-
skiej na rozwój miast portowych, wykorzystując do tego celu dane zgromadzone 
na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród turystów morskich odwiedzają-
cych Oslo w 2007 roku.
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1. BAŁTYCKI RYNEK MORSKICH REJSÓW WYCIECZKOWYCH

Turystyka morska stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się 
form turystyki, brak jest jednak w literaturze przedmiotu jednoznacznej defi nicji 
precyzującej to zagadnienie. W polskiej literaturze rzadko poruszana jest proble-
matyka turystyki morskiej, a co bardziej znamienne, brak jest także opracowań 
monografi cznych mówiących o znaczeniu tego sektora w rozwoju gospodarki 
turystycznej. 

Jerzy Zaleski defi niuje pojęcie turystyki morskiej jako „wszelkie przejawy 
ruchliwości turystycznej znajdującej swój wyraz w wycieczkach morskich na 
statkach wycieczkowych, specjalnie do tego celu przeznaczonych, lub na stat-
kach liniowych, oferujących wycieczki w sezonach martwych, w uprawianiu 
turystycznego żeglarstwa morskiego, traktowanego nie jako wyczyn sportowy, 
lecz formę spędzania czasu, oraz w korzystaniu z wycieczek statkami żeglugi 
przybrzeżnej”1. Z kolei Joanna Miotke-Dzięgiel wskazuje, iż „turystyka morska 
to podróże pełnomorskie realizowane różnymi środkami transportu:
– statkami pasażerskimi (tzw. cruiserami), 
– jachtami pełnomorskimi, 
– statkami towarowymi, 
– statkami towarowo-pasażerskimi, 
– promami, 
– a nawet statkami rybackimi”2. 

Nieco inne podejście prezentuje Kowalewski, pisząc, iż turystyka morska to 
„trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze obejmujące:
– podróże oraz wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, pro-

mami i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej;
– rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych”3.
Z wszystkich przytoczone powyżej defi nicji wynika zatem, że turystyka morska 
jest to ruch osób (turystów) przemieszczających się z wykorzystaniem różnych 
form transportu zarówno pełnomorskiego, jak i przybrzeżnego. Należy jednak 

1  J. Zalewski, Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych 
tendencji badawczych, w: I Seminarium Naukowe nt. Turystyka i rekreacja nadmorska – problemy 
teorii i praktyki, Gdańsk 1980, s. 29.

2  J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002, s. 15.
3  T. Kowalewski, Ocena wykorzystania walorów rekreacyjnych Wybrzeża Gdańskiego na pod-

stawie działalności przedsiębiorstw organizujących wypoczynek nad morzem, w: I Seminarium Na-
ukowe..., s. 29.
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w tym miejscu zaznaczyć, iż przez pojęcie „turystyka morska” należy rozumieć 
jedynie ruch osób zainteresowanych spędzaniem czasu wolnego na pokładzie 
jednostek pływających po morzu. Zatem nie będzie się ono odnosiło do pasaże-
rów, którzy biorą udział w rejsach przybrzeżnych oraz pełnomorskich jedynie dla 
celów transportowych.

Najbardziej charakterystyczną formą uprawiania turystyki morskiej są 
wycieczki pełnomorskie statkami pasażerskimi (tzw. cruising). Turystyka 
morska na statkach pasażerskich jest chętnie wybierana przez turystów ceniących 
sobie aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Jednocześnie zapewnia moż-
liwość zwiedzania mniej znanych zakątków świata podczas rejsu na pokładzie 
luksusowo wyposażonego statku. Powoduje to, iż coraz większe grupy turystów 
(szczególnie z krajów rozwiniętych) wybierają tę formę spędzania wakacji jako 
alternatywę dla „biernej” turystyki pobytowej na lądzie. 

W ciągu ostatniej dekady globalny rynek morskich rejsów wycieczkowych 
charakteryzował się większym wzrostem rocznym (7,7%) niż turystyka w ogóle 
(4,2%). O wzroście zainteresowania rejsami świadczy także wzrost liczby pasaże-
rów podróżujących na pokładzie „wycieczkowców” z 7,8 mln pasażerów w 1996 
roku do ok. 12,2 mln pasażerów w roku 2000 i 16,9 mln pasażerów w roku 2006. 
Przewiduje się, że jeżeli dynamika wzrostu nie ulegnie zmianie, to do roku 2010 
liczba pasażerów przekroczy 25 mln4.

Największy udział w globalnym rynku pełnomorskich rejsów pasażerskich 
na statkach wycieczkowych odnotowują obecnie Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej. Wartość tego rynku ocenia się obecnie na 32,4 mld dolarów. Około 
61% ogólnej liczby pasażerów podróżujących statkami wycieczkowymi na świe-
cie stanowią Amerykanie, a 64% wszystkich podróży odbywa się na akwenach 
amerykańskich. 

Drugim co do wielkości rynkiem jest rynek europejski, którego wartość 
ocenia się na 8,3 mld euro. Europejczycy stanowią 29% ogólnej liczby pasaże-
rów statków wycieczkowych na świecie, a ok. 24% wszystkich rejsów odbywa 
się właśnie w obrębie starego kontynentu.

Region Morza Bałtyckiego charakteryzuje się najwyższą roczną dynamiką 
wzrostu liczby rejsów statków wycieczkowych (na poziomie ok. 13%) nie tylko 
w Europie, lecz także na świecie. Oznacza to, że już w niedługim czasie rejon ten 
może stać się dominującym kierunkiem podróży dla pasażerów cruiserów. 

4  Shippax Market 07. Reports and analysis of passanger and ro-ro shipping, Shippax Informa-
tion, Sweden 2007, s. 53. 
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Według Cruise Baltic5 w 2007 roku do 19 portów bałtyckich zrzeszonych 
w projekcie przypłynęło ponad 2000 jednostek pasażerskich z 2,3 mln pasażerów 
na pokładach6. Operatorzy cruiserów, zachęceni rosnącym popytem na podróże 
morskie na Bałtyku, w 2007 roku skierowali na ten akwen większą liczbę jed-
nostek: 197 statków miało swój port rozpoczęcia i zakończenia podróży właśnie 
na Bałtyku, co oznacza wzrost o 34% w stosunku do roku poprzedniego, gdy 
147 jednostek rozpoczynało i kończyło podróże właśnie na tym akwenie. 

Wśród najbardziej popularnych destynacji na trasie morskich rejsów 
wycieczkowych na Bałtyku wymienia się porty w Kopenhadze, Petersburgu, 
Sztokholmie, Tallinie oraz Helsinkach. Na uwagę zasługuje również jeden z pol-
skich portów morskich o znaczącym wpływie na obsługę morskiego ruchu turys-
tycznego na Bałtyku – Gdynia.

Szczegółowe zestawienie liczby statków wycieczkowych zawijających do 
portów morskich na Bałtyku w 2007 roku przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Liczba pasażerów oraz zawinięć morskich statków wycieczkowych do portów 
bałtyckich w 2007 roku

Źródło: Cruise Baltic Market Review 2008, maj 2008, www.cruisebaltic.com (dostęp: 
23.01.2009).

5  Cruise Baltic – zainicjowany w 2004 roku projekt współfi nansowany przez UE, którego zada-
niem jest promocja regionu bałtyckiego jako celu turystyki morskiej – przede wszystkim w formie 
wycieczek na komfortowych statkach pasażerskich. Stanowi unikalny model współpracy obejmu-
jący 19 uczestniczących w projekcie bałtyckich portów morskich. Sukces podjętej inicjatywny 
przesądził o jej przedłużeniu do 2010; szerzej: www.cruisebaltic.com. 

6  Informacje dostępne w internecie: www.baltyckie-podroze.pl (dostęp: 23.01.2009).
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Największy udział w obsłudze statków wycieczkowych na Bałtyku w 2007 
roku odnotował port w Kopenhadze, który obsłużył łącznie 291 zawinięć z pra-
wie 430 tys. pasażerów na pokładzie wpływających jednostek. Porównywalnie 
kształtuje się sytuacja portu w Petersburgu, który w 2007 roku przyjął łącznie 
296 zawinięć statków pasażerskich z prawie 340 tys. pasażerów na pokładzie.

2. MIEJSCE OSLO NA TRASIE MORSKICH REJSÓW WYCIECZKOWYCH 
W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Pomimo krótkiego sezonu Norwegia jest jedną z najbardziej popularnych 
destynacji morskich rejsów wycieczkowych na Bałtyku pod względem liczby 
zawinięć cruiserów.

Większość krajów regionu Morza Bałtyckiego ma jeden lub kilka portów 
stanowiących przystanek na trasie wycieczkowców. W Norwegii natomiast 
liczba portów biorących aktywny udział w obsłudze morskiego ruchu turystycz-
nego sięga 30, a łączna liczba zawinięć do tych portów w 2007 roku kształtowała 
się na poziomie 1071 z ponad 960 tys. pasażerów na pokładach odwiedzających 
jednostek.

Szczegółowe zestawienie liczby zawinięć statków pasażerskich oraz liczby 
przypływających na ich pokładach pasażerów do wybranych portów norweskich 
przedstawia tabela 1.

Tabela 1 

Liczba pasażerów oraz zawinięć morskich statków wycieczkowych 
do portów norweskich w 2007 roku

Port Liczba zawinięć Liczba pasażerów
Oslo 137 198 366
Bergen 231 176 397
Geiranger 144 136 324
Flam 128 120 756
Stavanger 56 67 551
Nordkapp 101 66 455
Tromso 89 60 460
Alesund 68 57 420
Eidfjord 52 45 801
Lofoten/Gravdal/Svolvaer 65 34 591

Źródło: opracowanie własne na podstawie Shippax Market 08. Reports and 
analysis of passanger and ro-ro shipping, Shippax Information, 
Sweden 2008, s. 256–260.
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Port w Oslo notowany jest na szóstym miejscu zarówno pod względem 
liczby zawijających jednostek, jak i pod względem liczby pasażerów przypływa-
jących na ich pokładach wśród wszystkich portów Bałtyckich. W 2007 roku port 
ten obsłużył łącznie 137 zawinięć jednostek wycieczkowych z ponad 198 tys. 
pasażerów przypływających na ich pokładach. Zajmuje również czołowe miejsce 
wśród portów norweskich. Co prawda, port w Bergen charakteryzuje się większą 
liczbą zawinięć, ale sytuacja taka związana jest przede wszystkim z faktem, iż 
obsługuje on mniejsze jednostki aniżeli port zlokalizowany w stolicy kraju.

Wysoka pozycja Oslo wśród portów obsługujących wycieczkowce na Bał-
tyku związana jest przede wszystkim z faktem, iż port ten ze względu na swoje 
dogodne położenie doskonale wpisuje się w programy rejsów ustalane przez 
operatorów statków wycieczkowych. Trasa rejsów wycieczkowych po Bałtyku 
najczęściej budowana jest na podstawie dwóch portów o największym znacze-
niu dla cruisingu w tym rejonie – Kopenhagi oraz Petersburga. Oba porty sta-
nowią najczęściej miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży wycieczkowców. 
Zarówno w przypadku ofert budowanych z uwzględnieniem portu w Kopenha-
dze, jak i tych, których podróż zaczyna się lub kończy w Petersburgu, na trasie 
rejsu znajduje się Oslo. Stołeczny port Norwegii przyjmuje także wycieczkowce 
obsługujące podróżnych, których głównym celem podróży jest Norwegia. 

Głównym rodzajem rejsów odpowiedzialnym za dynamiczny rozwój mor-
skiej turystyki wycieczkowej w Oslo są rejsy okrężne po Bałtyku, których udział 
w ogólnej liczbie wszystkich zawinięć do portu w stolicy Norwegii kształtuje 
się na poziomie 58,4%, a liczba turystów korzystających z tego rodzaju podróży 
stanowi 65,6% ogólnej liczby turystów przypływających na wycieczkowcach. 
W przypadku rejsów krajowych udział ten wynosi odpowiednio 41,6% i 34,3%.

Tabela 2 

Podział morskiego ruchu turystycznego w Oslo w 2007 roku

Miejsce podróży Liczba zawinięć % Liczba pasażerów %
Region Bałtyku 80 58,4 130 128 65,6
Fiordy Norweskie 57 41,6 68 238 34,3
Razem 137 100 198 366 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.oslohavn.no (dostęp: 23.01.2009).
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Największą grupę turystów odwiedzających port w Oslo podczas rej-
sów wycieczkowcami stanowili w 2007 roku turyści amerykańscy. Ich udział 
w ogólnej liczbie turystów zawijających na pokładach statków wycieczkowych 
do stołecznego portu Norwegii kształtował się na poziomie 26%. Drugą co do 
wielkości grupę stanowili w tym czasie turyści pochodzący z Wielkiej Brytanii 
z udziałem na poziomie 22%. Trzecią najliczniejszą grupę stanowili turyści nie-
mieccy z udziałem na poziomie 19%7.

Dogodne położenie portu w Oslo na styku tras statków wycieczkowych 
odbywających rejs okrężny po Bałtyku oraz jednostek odbywających rejs u wy-
brzeży Norwegii determinuje znaczący udział stolicy tego kraju w bałtyckim 
rynku cruisingowym. Prognozuje się, że jeżeli sytuacja taka nie ulegnie zmia-
nie, to w 2015 roku port w Oslo będzie przyjmował ok. 260 wycieczkowców 
z 400 tys. pasażerów na pokładach jednostek.

3. ANALIZA KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z ROZWOJU TURYSTYKI MORSKIEJ 
DLA MIAST PORTOWYCH. PRZYKŁAD OSLO

Mając na względzie korzyści płynące z rozwoju morskiego ruchu turystycz-
nego, władze miasta Oslo wraz z zarządem portu w 2006 roku zleciły fi rmie 
Norwath Consulting przeprowadzenie badania ankietowego wśród pasażerów 
statków wycieczkowych zawijających do portu. Badanie to zostało przepro-
wadzone latem 2006 roku na reprezentatywnej grupie 3663 pasażerów statków 
wycieczkowych. Aby potwierdzić wyniki przeprowadzonych badań, latem 2007 
roku przeprowadzono je ponownie na tożsamej co do wielkości grupie responden-
tów. Celem badania była próba diagnozy poziomu zadowolenia turystów z oferty 
turystycznej miasta oraz próba oceny korzyści płynących z rozwoju morskiego 
ruchu turystycznego8.

Dla potrzeb niniejszego artykułu autor posłużył się wynikami części ankiety, 
które pozwalają na wskazanie korzyści ekonomicznych płynących z rozwoju 
morskiego ruchu turystycznego dla miasta, regionu i całego kraju. Korzyści te 
związane są przede wszystkim z wydatkami ponoszonymi przez pasażerów stat-
ków wycieczkowych oraz ich załogi, a także przez operatorów wycieczkowców 

7  Informacje dostępne w Internecie: www.oslohavn.no (dostęp: 23.01.2009).
8  Norwath Consulting: The impact of cruise tourism to Oslo 2007. Executive summary, Oslo 

2007, s. 10.
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(opłaty tonażowe, pilotażowe, obsługa przez agentów). Drugą grupę korzyści 
stanowią natomiast czynniki pośrednio związane z rozwojem morskiego ruchu 
turystycznego i można do nich zaliczyć wzrost aktywności gospodarczej w regio-
nie oraz związany z tym wzrost zatrudnienia.

Najistotniejszym z czynników decydującym o znaczeniu cruisingu dla miast 
portowych oraz całych regionów, w których te miasta się znajdują, są wydatki 
ponoszone bezpośrednio przez turystów. 

Wydatki te można podzielić na dwie grupy: związane z zakupem u lokal-
nych organizatorów turystyki zorganizowanej wycieczki po mieście i regionie 
oraz związane z indywidualnym zakupem dóbr i usług przez turystów w odwie-
dzanym mieście. Wyniki badań ankietowych pokazały, iż każdy z turystów 
chcący wziąć udział w zorganizowanej wycieczce musi przeznaczyć na ten cel 
średnio 30,5 euro9. Według danych prezentowanych przez zarząd portu w Oslo 
w miesiącach czerwiec–wrzesień 2007 (okres sezonu turystycznego dla rejsów 
morskich statków wycieczkowych), 12010 z ponad 198 tys. pasażerów skorzy-
stało z oferty lokalnych touroperatorów. Oznacza to więc, iż pasażerowie ci na 
sam zakup oferty touroperatora łącznie wydali ponad 3,6 mln euro. 

Drugą grupę wydatków, jak już wspomniano wyżej, stanowią wydatki 
związane z zakupem przez turystów różnorakich dóbr i usług w odwiedzanej 
miejscowości. Według danych zebranych na podstawie przeprowadzonej ankiety 
oszacowano wysokość tych wydatków na łączną kwotę 3,7 mln euro w odnie-
sieniu do turystów niekorzystających ze zorganizowanych wycieczek oraz 2 mln 
euro w odniesieniu do turystów, którzy zakupili jedną lub więcej wycieczek ofe-
rowanych przez touroperatora.

Sumując przytoczone kwoty, uzyskujemy szacunkową wielkość wydatków 
poniesionych przez turystów, która kształtuje się na poziomie blisko 9,3 mln euro.

Kolejną wartą rozważenia kwestią są wydatki ponoszone przez załogi stat-
ków. To zagadnienie również znalazło swoje odzwierciedlenie w przeprowadzo-
nej ankiecie. Według danych zgromadzonych na jej podstawie każdy z członków 
załogi statków przypływających do Oslo w sezonie letnim 2007 roku wydał śred-
nio w odwiedzanej miejscowości kwotę 20,12 euro. Do kwoty tej należy doliczyć 
również kwotę związaną z zakupem szeregu usług świadczonych przez agenta 
w porcie, np. usługi medyczne czy hotelowe. Szacuje się, iż suma wydatków 

9  Tamże.
10  Informacje dostępne w Internecie: www.oslohavn.no (dostęp: 23.01.2009).
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poniesionych przez załogi statków odwiedzających Oslo w omawianym czasie 
kształtowała się na poziomie ok. 0,9 mln euro.

Ostatnią grupą przychodów związanych z obsługą morskiego ruchu turys-
tycznego w Oslo są przychody związane z obsługą techniczną wpływających 
jednostek. Każdy statek wpływający do stołecznego portu Norwegii obciążony 
jest zestawem opłat, na który składają się najczęściej: opłaty pilotażowe (wyna-
jęcie pilota wprowadzającego statek do portu), opłaty tonażowe (pobierane przez 
zarządy portów, uzależnione od tonażu jednostki cumującej przy nabrzeżu) oraz 
opłaty związane z wynajęciem agenta obsługującego statek. Sumę tych opłat 
w odniesieniu do wszystkich jednostek pasażerskich zawijających do Oslo w se-
zonie letnim 2007 roku oszacowano na łączną kwotę 4,8 mln euro.

Sumując dane pozyskane na podstawie przeprowadzonych badań, a doty-
czące przychodów uzyskiwanych z obsługi morskiego ruchu turystycznego, 
otrzymujemy łączną kwotę blisko 15 mln euro.

Uzyskiwane z obsługi morskiego ruchu turystycznego przychody, „krążąc” 
w regionie, generują dodatkowe (pozafi nansowe) korzyści. Jedną z nich jest 
niewątpliwie wzrost poziomu zatrudnienia w sektorach związanych bezpośred-
nio lub pośrednio z obsługą turystów. Szacuje się, iż rozwój turystyki morskiej 
w Oslo skutkował utworzeniem ok. 200 nowych miejsc pracy w tym półmiliono-
wym mieście. 

Reasumując informacje zgromadzone na podstawie badań przeprowa-
dzonych w Oslo, należy stwierdzić, iż turystyka morska odgrywa znaczną rolę 
w kreacji rozwoju portów morskich, miast portowych i całych regionów. Kwoty 
przeznaczane na zakup różnorakich dóbr i usług zarówno przez turystów podró-
żujących na pokładach wycieczkowców, ich załogi, jak i operatorów cruiserów 
determinują wzrost aktywności gospodarczej lokalnych przedsiębiorców. Sytua-
cja taka wpływa także na wzrost zamożności lokalnych społeczności poprzez 
wzrost zatrudnienia w sektorze bezpośrednio związanym z obsługą morskiego 
ruchu turystycznego. 

Podsumowanie

Rozwój bałtyckiego rynku cruisingowego niesie za sobą określone korzyści 
ekonomiczne zarówno dla armatorów jednostek, portów morskich, jak i miast 
oraz regionów nadmorskich. Wydaje się, że ci ostatni powinni być najbardziej 
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zainteresowani intensyfi kacją działań związanych z promocją cruisingu na Bał-
tyku. Obsługa morskiego ruchu turystycznego pozwala bowiem z jednej strony 
na powiększenie wpływów z opłat portowych, tonażowych, które stanowią 
dodatkowy bodziec rozwoju portów morskich, z drugiej zaś wpływa korzystnie 
na rozwój gospodarczy regionu. 

Korzyści płynące z rozwoju funkcji turystycznych portu morskiego zdają 
się zauważać i w pełni wykorzystywać włodarze Oslo. Ich działania zmierzające 
do poprawy wizerunku miasta jako atrakcyjnej destynacji na trasach rejsów mor-
skich statków wycieczkowych przynoszą wymierne efekty w postaci systema-
tycznego wzrostu liczby jednostek zawijających do stołecznego portu. To z kolei 
przekłada się bezpośrednio na rozwój gospodarczy regionu.

Znaczenie przedstawionych w artykule danych jest większe, jeżeli weźmie 
się pod uwagę skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w Norwe-
gii oraz czas trwania morskiego sezonu turystycznego. 

Rozwój turystyki morskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego może 
stać się doskonałą determinantą rozwoju regionów nadmorskich. Znaczenie tej 
formy turystyki jest tym większe, jeżeli weźmie się pod uwagę malejącą syste-
matycznie liczbę turystów znudzonych biernym spędzaniem czasu wolnego nad 
Bałtykiem. Dodatkowo cruising daje także możliwość poszukiwania nowych 
kierunków rozwoju portom morskim, które ze względu na posiadany potencjał 
w postaci nabrzeży przy niewielkich nakładach inwestycyjnych mogą stać się 
benefi cjentami korzyści płynących z obsługi morskiego ruchu turystycznego.

TRIAL ANALYSIS OF SEA TOURISM INFLUENCE 
ON PORT CITIES SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

ON THE EXAMPLE OF OSLO

Summary

Baltic cruise market development is bringing defi ned economical benefi ts, both for 
ship owners, ports and port cities and coastal regions. Sea tourism services from one 
hand allows to increase incomes from port fees and tonnage fees, collecting by the port 
authorities, from the other it has a positive infl uence on economic development of the 
whole region.

Translated by Tomasz Mańkowski
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TURYSTYKA JAKO PRZEDMIOT 
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Podróże o charakterze turystycznym (religijne, do uzdrowisk, wypoczyn-
kowe) podejmowane były już w czasach starożytnych, ale terminy „turystyka” 
i „turysta” pojawiły się dopiero w czasach nowożytnych.

Termin „turystyka” wykształcił się w Anglii w XVIII wieku. Określano 
nim podróże na kontynent europejski, głównie w celu uzupełnienia edukacji. Na 
początku XIX wieku pojęciem tym objęto ogół wycieczek czy podróży do miejsc 
atrakcyjnych krajobrazowo lub ze względu na zabytki oraz wszelkie migracje 
o charakterze naukowym czy przyjemnościowym. W okresach późniejszych prze-
kształcenia defi nicji turystyki podyktowane były głównie przemianami w cha-
rakterze migracji turystycznych oraz próbami uwzględnienia różnych zagadnień 
(gospodarczych, społecznych, prawnych itp.) związanych z podróżowaniem.

Do najbardziej kompleksowych defi nicji turystyki należy ujęcie Waltera 
Hunzikera. Turystyką nazwał on „całość zjawisk i stosunków dotyczących 
podróży i krótkotrwałych pobytów poza miejscem stałego zamieszkania, przed-
siębranych nie w celach zysku”1. Defi nicja ta nie straciła wiele na aktualności 
do dzisiaj, poza zawężeniem określenia „przedsiębranych nie w celach zysku”, 
do wykluczenia z podróży turystycznych tylko „wyjazdów, w których głównym 

1  K. Libera, Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969, s. 193.
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celem jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości” 
(propozycja UNWTO2).

W literaturze polskiej, dla podobnego zespołu zagadnień, część autorów 
proponuje określenie „turyzm”. Po raz pierwszy wprowadził je Stanisław Lesz-
czycki, rozumiejąc przez nie „całokształt zagadnień teoretycznych, gospodar-
czych, geografi cznych, statystycznych, prawnych, kulturalnych i społecznych 
związanych z ruchem uzdrowiskowo-turystycznym”3. Przy takim ujęciu samo 
określenie turystyka sprowadza się w zasadzie wyłącznie do ruchu turystycz-
nego, migracji turystycznych.

Do innych ważniejszych defi nicji turystyki, formułowanych z pozycji róż-
nych nauk, należą defi nicje Olafa Rogalewskiego i Krzysztofa Przecławskiego.

Według Rogalewskiego „turystyka to zjawisko przestrzenne polegające na: 
przejazdach poza miejsce stałego zamieszkania, w zasadzie podczas urlopu oraz 
w dni świąteczne w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawiania 
niektórych zamiłowań oraz na użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geo-
grafi cznego dla potrzeb uczestników ruchu turystycznego”4. Ujęcie to wyko-
rzystywane jest w gospodarce przestrzennej w turystyce i bliskie jest geografi i 
turyzmu.

W defi nicji Przecławskiego, stosowanej w szczególności w naukach spo-
łecznych, „turystyką w szerokim znaczeniu jest całokształt zjawisk ruchliwości 
przestrzennej związanych z dobrowolną, czasową zmianą pobytu, rytmu i środo-
wiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedza-
nym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)”5.

Na potrzeby statystyki Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) propo-
nuje rozumieć turystykę jako „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają 
w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy 
poza swoim codziennym otoczeniem”6. Ujęte w tej defi nicji cele służbowe i inne 

2  Terminologia turystyczna – zalecenia WTO, Światowa Organizacja Turystyki, Warszawa 
1995. 

3  S. Leszczycki, Współczesne zagadnienia turyzmu, Komunikaty Studium Turyzmu UJ, z. 2, 
Kraków 1937, s. 1. 

4  O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, SGPiS, Warszawa 1972, 
s. 10. 

5  K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2001, s. 30.
6  Terminologia turystyczna...
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(biznesowe, konferencyjne, zarobkowe) zaliczane są coraz częściej do współ-
czesnych motywów podróży turystycznych (m.in. Przecławski7, Gaworecki8). 

Turystykę rozpatrywać można również w kontekście czasu wolnego i re-
kreacji. Czas wolny to ta część czasu, poza czasem pracy, która pozostaje do 
dyspozycji człowieka i może być przez niego wykorzystana na odpoczynek, 
rozrywkę rozwój własnej osobowości, doskonalenie kwalifi kacji zawodowych 
i działalność społeczną. Przez rekreację rozumie się natomiast wszelkie formy 
aktywności, podejmowane poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i spo-
łecznymi, dla odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia. Wyróżnia się również 
pojęcie rekreacji ruchowej lub fi zycznej, którą stanowi wyłącznie aktywność 
ruchowa. Czas wolny jest tu pojęciem nadrzędnym, a rekreacja (w tym rekreacja 
ruchowa) i uczestnictwo w turystyce są jednymi z form jego wykorzystania. Bio-
rąc pod uwagę współczesne tendencje w turystyce i jej szeroką defi nicję, niektóre 
formy turystyki, jak turystyka biznesowa, konferencyjna, zarobkowa, wykraczają 
poza ramy czasu wolnego i zachowań rekreacyjnych. Ilustruje to rysunek 1.

Rys. 1. Relacje między pojęciami „czas wolny”, „rekreacja”, „turystyka”

Źródło: Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 13.

7  K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1973, s. 27.
8  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 15.

Czas wolny 

Rekreacja Turystyka
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Do głównych rodzajów turystyki, z punktu widzenia dominującego mo-
tywu wyjazdu, zaliczyć należy: turystykę wypoczynkową, krajoznawczą i spec-
jalistyczną (albo kwalifi kowaną). Z punktu widzenia czasu trwania podróży 
turystycznej można ją podzielić na turystykę długookresową albo wakacyjno-
-urlopową i turystykę krótkookresową, przede wszystkim świąteczną lub weeken-
dową (rysunek 2).

Rys. 2. Podstawowe podziały ruchu turystycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przes-
trzennej... 

Przy uwzględnieniu szczegółowych motywacji podróży turystycznych, oma-
wianych m.in. przez Przecławskiego9 (2001) i Gaworeckiego10 (2007), a także 
innych kryteriów podziału (m.in. Kurek11), jak czas trwania podróży, środowi-
skowy przekrój uczestników, sposób organizacji wyjazdów, środek transportu 
i rodzaj bazy noclegowej wykorzystywanych w podróży, model ekonomiczny, 
geografi czny zasięg, typ środowiska geografi cznego, stosunek do tego środowi-
ska, pora roku, wskazać można kilkadziesiąt różnych określeń ruchu turystycz-
nego (tabela 1). 

9  K. Przecławski, Człowiek a turystyka..., s. 12. 
10  W.W. Gaworecki, Turystyka..., s. 20.
11  Turystyka, W. Kurek (red.)..., s. 15.
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Tabela 1 

Systematyka ruchu turystycznego

Kryterium podziału Podział
I stopnia

Podział
II stopnia Podział III stopnia

1 2 3 4

Motyw podróży

– regeneracja sił 
fi zycznych 
i psychicznych

turystyka 
wypoczynkowa

zdrowotna

lecznicza (medyczna)
rozrywkowa
erotyczna (seksualna)

uzdrowiskowa
SPA i wellness
aktywna

– poznawczy krajoznawcza przyrodnicza

kulturowa

geoturystyka
ornitologiczna
polarna
fotografi czna

historyczna
militarna
(w obiektach 
wojskowych)
przemysłowa 
(techniczna)
etniczna 
(sentymentalna)
tanatoturystyka
(cmentarna)
kulinarna 
(gastronomiczna)
winiarska 
(enoturystyka)
edukacyjna
sportowa (wyjazdy 
kibiców)

– specjalistyczny specjalistyczna 
bądź kwalifi kowana

piesza
rowerowa
konna
narciarska
kajakowa
żeglarska
podwodna (nurkowa)
myśliwska
wędkarska
taternicka
speleologiczna
przygodowa

trekking

– biznes biznesowa podróże w interesach
konferencyjna 
(kongresowa)
targowa
motywacyjna 
(integracyjna)
sportowa (podróże 
sportowców)
handlowa (zakupowa)
tranzytowa

– cele religijne religijna pielgrzymkowa
religijna
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1 2 3 4

Czas trwania podróży długookresowa 
(wakacyjno-urlopowa)
krótkookresowa 
(świąteczna 
lub weekendowa)

Geografi czny zasięg regionalna
krajowa
przygraniczna
zagraniczna
kosmiczna

Typ środowiska 
geografi cznego

nadmorska
nadjeziorna
nadrzeczna
leśna (sylwaturystyka)
górska
wodna
morska
miejska
wiejska
podmiejska

Okres roku letnia
zimowa

Stosunek do środowi-
ska geografi cznego

masowa
alternatywna
zrównoważona 
(harmonijna)
ekoturystyka

Pochodzenie turysty 
(formy turystyki 
według UNWTO)

krajowa 
(domestic tourism)
przyjazdowa 
(inbound tourism)
wyjazdowa 
(outbound tourism)

Kategorie turystyki 
uwzględniające kom-

binacje form turystyki 
według UNWTO

wewnątrzkrajowa 
(internal tourism)
narodowa 
(national tourism)
międzynarodowa 
(international tourism)

Środowiskowy prze-
krój uczestników

szkolna
młodzieżowa
studencka
wojskowa
seniorów
osób 
niepełnosprawnych

Organizacja 
wyjazdów

zorganizowana
niezorganizowana
grupowa

indywidualna
klubowa
rodzinna



171Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych

1 2 3 4

Środek transportu kolejowa
autokarowa
samochodowa
lotnicza
morska
rowerowa
konna
wodna

piesza

trampingowa

promowa

żeglarska
kajakowa
motorowodna
żegluga pasażerska

Rodzaj bazy 
noclegowej

hotelowa
kempingowa
trampingowa
agroturystyka

Ekonomiczny model socjalna
komercyjna
kredytowana
luksusowa
eksluzywna
motywacyjna

Źródło: opracowanie własne. 

Z uwagi na jej złożony charakter turystyka jest przedmiotem zainteresowa-
nia wielu dziedzin i dyscyplin naukowych (Warszyńska, Jackowski12). Turystyką 
w różnych aspektach zajmują się m.in. nauki biologiczne (biologia, ekologia), 
ekonomiczne (ekonomia, nauki o zarządzaniu), humanistyczne (psychologia, 
socjologia), medyczne, o kulturze fi zycznej, o Ziemi (geografi a), prawne, rolni-
cze (kształtowanie środowiska), techniczne (architektura i urbanistyka, transport). 
Dziedziny nauki lub sztuki z zakresu kierunku „turystyka i rekreacja” określone 
w Uchwale Prezydium Komisji Akredytacyjnej z 5 lipca 2007 ujęto w tabeli 2.

Pod pojęciem kultury fi zycznej rozumie się ogół uznawanych warto-
ści i utrwalonych zachowań oraz ich rezultatów dotyczących ludzkiego ciała. 
Przedmiotem badań w naukach o kulturze fi zycznej mogą być zarówno postawy 
wobec różnych (np. zdrowotnych, utylitarnych, estetycznych) wartości ciała, jak 
i zachowania (kreacyjne, rekreacyjne lub rehabilitacyjne) wobec ciała, a także 
różnorodne (morfologiczne, fi zjologiczne, psychomotoryczne) rezultaty tych 
zachowań (Grabowski13). W naukach o kulturze fi zycznej nie wyodrębniły się 
subdyscypliny, z którymi wiązać można problematykę badawczą turystyki i re-
kreacji. Największy związek dostrzec można w odniesieniu do rekreacji ruchowej, 

12  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografi i turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 11.
13  H. Grabowski, tytuł artykułu, „Forum Akademickie” 1998, nr 4, s. 11.
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w zakresie postaw w stosunku do niej, zachowań rekreacyjnych i różnorodnych 
rezultatów tych zachowań. Rekreacja ruchowa wiąże się również z aktywną tury-
styką wypoczynkową i turystyką krajoznawczą.

Tabela 2 

Dziedziny nauki lub sztuki z zakresu turystyki i rekreacji

Obszary nauki lub sztuki 
w zakresie kierunku studiów

Obszary nauki lub sztuki 
związane z kierunkiem studiów

Grupa I 
nauki o kulturze fi zycznej

turystyka, rekreacja
Grupa II
nauki ekonomiczne 

– ekonomia
ekonomika turystyki 

– nauki o zarządzaniu
zarządzanie turystyką i rekreacją

Grupa III
nauki o Ziemi

– geografi a
geografi a turystyki

Poza grupami:
nauki o Ziemi

– geologia
geoturystyka

nauki prawne
– prawo

prawo w turystyce
nauki humanistyczne

– socjologia
socjologia turystyki/rekreacji

– psychologia
psychologia turystyki

– historia
historia turystyki/rekreacji

– religioznawstwo
turystyka pielgrzymkowa

nauki rolnicze
turystyka wiejska i agroturystyka

nauki biologiczne
– ekologia

ekologia a turystyka

nauki humanistyczne
– pedagogika

wykorzystanie czasu wolnego
– historia sztuki

z zakresu walorów turystycznych
– kulturoznawstwo

z zakresu turystycznych walorów i kon-
taktów społecznych

nauki rolnicze
– kształtowanie środowiska

dla potrzeb turystyki i rekreacji
nauki techniczne

– architektura i urbanistyka
dla potrzeb turystyki i rekreacji

– informatyka
w obsłudze ruchu turystycznego i rekrea-
cyjnego

– transport
w obsłudze ruchu turystycznego i rekrea-
cyjnego

Źródło: Uchwała nr 617/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 5 lipca 
2007.

Ekonomię można w największym skrócie określić jako naukę społeczną 
badającą i opisującą społeczne procesy gospodarowania. Przedmiotem badań 
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ekonomicznych są w szczególności procesy produkcji, podziału, wymiany oraz 
konsumpcji dóbr materialnych i usług. W dziedzinie ekonomii wykształcił się 
szereg tzw. ekonomik branżowych (funkcjonalnych). Jedną z nich jest ekonomika 
turystyki, jednak w odróżnieniu od wielu innych, ze względu na wieloaspek-
towość samej turystyki, jest dyscypliną wielce złożoną (Łazarek14). Interesują-
cego ujęcia miejsca ekonomiki turystyki w całokształcie nauk ekonomicznych 
dokonał Aleksander Panasiuk15, wyodrębniając trzy szczeble zadań badawczych 
ekonomiki turystyki: mezoekonomiczny, mikroekonomiczny i mikromikroeko-
nomiczny. Najogólniej można jednak stwierdzić, że ekonomika turystyki bada 
procesy i efekty produkcji, podziału, wymiany oraz konsumpcji dóbr i usług 
turystycznych w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. 
Wydaje się, iż do szczególnie istotnych zagadnień, będących przedmiotem badań 
ekonomiki turystyki, można zaliczyć (zob. m.in. Nowakowska16, Jędrzejczyk17, 
Gołembski18):
– miejsce i rolę turystyki w gospodarce światowej, krajowej, regionalnej i lo-

kalnej;
– funkcjonowanie rynku dóbr i usług turystycznych w jego wszystkich prze-

krojach;
– ekonomiczną efektywność ważniejszych przedsięwzięć turystycznych, 

zwłaszcza inwestycji;
– fi nanse w turystyce;
– znaczenie turystyki dla podnoszenia materialnego poziomu życia społe-

czeństw, zwłaszcza wzrostu zatrudnienia.
Nauki o zarządzaniu ze względu na ich ścisły związek z procesami gospo-

darowania stanowią jeden z członów nauk ekonomicznych. Najogólniej można 
powiedzieć, że zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania 
środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Ponieważ zarządzanie odnosi 
się przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, jedna z bardziej znanych 

14  R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 14.
15  A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 23.
16  A. Nowakowska, Ekonomika turystyki, w: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce. Stan 

aktualny – perspektywy rozwoju, Studia i Monografi e AWF Nr 7, Kraków 1999, s. 26.
17  I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2001, s. 27.
18  G. Gołembski, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, w: G. Gołembski (red.), 

Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 
s. 17.
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defi nicji mówi, iż zarządzanie to szczególny sposób kierowania działalnością 
ludzi zatrudnionych w podmiotach gospodarczych, obejmuje tworzenie, kontrolę 
oraz ciągłe dostosowywanie reguł postępowania w danym przedsiębiorstwie do 
aktualnych potrzeb. W naukach o zarządzaniu buduje sobie coraz silniejszą pozy-
cję dyscyplina kierunkowa „zarządzanie turystyką”. Główny nurt badań skiero-
wany jest tu na zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi w ich bogatej 
różnorodności przedmiotowej i podmiotowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zarządzania jakością i zarządzania strategicznego (Pender, Sharpley19). Znacznie 
uboższy jest dorobek badawczy w dziedzinie zarządzania turystyką w obszarach 
recepcji turystycznej (Kornak, Rapacz20).

Na pograniczu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu leży subdyscy-
plina zaliczana do głównych atrybutów gospodarki rynkowej, a tym samym silnie 
związana z biznesem turystycznym, a mianowicie marketing w turystyce. Klu-
czowe zagadnienia badawcze marketingu w turystyce wiążą się z jego głównymi 
instrumentami, tj. produktem turystycznym, jego ceną, dystrybucją, promocją 
i personelem turystycznym. Dopełnienie tych problemów badawczych stanowią 
segmentacja rynku i strategia marketingowa przedsiębiorstwa turystycznego oraz 
obszaru recepcji turystycznej (Holloway, Robinson21, Altkorn22, Panasiuk23).

W naukach o Ziemi z badaniami w zakresie turystyki wiąże się geografi a, 
a od niedawna także geologia.

W naukach geografi cznych wyodrębniła się specjalna dyscyplina – geo-
grafi a turyzmu. Jej zadania badawcze w polskiej literaturze geografi cznej określił 
po raz pierwszy Stanisław Leszczycki w latach trzydziestych ubiegłego wieku. 
Zaliczył do nich „naukowe określenie walorów turystycznych, zbadanie możliwo-
ści ruchu turystycznego z zachowaniem istotnych cech pierwotnych krajobrazu, 
a zarazem ustalenie racjonalnego wykorzystania ekonomicznego tego ruchu”24. 
Jadwiga Warszyńska i Antoni Jackowski w podręczniku Podstawy geografi i tury-
zmu25 rozwinęli te zadania w sposób następujący: ocena zasobów turystycznych 

19  L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008, s. 14.
20  A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 

Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 16.
21  J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 18.
22  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 19.
23  A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 20.
24  S. Leszczycki, Geografi a turystyczna jako naukowe ujęcie zagadnień turystycznych, Pamięt-

nik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, t. 9, 1932, s. 33.
25  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografi i turyzmu..., s. 11.
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środowiska naturalnego, określenie potencjału rekreacyjnego środowiska natu-
ralnego z uwzględnieniem postulatów ochrony przyrody, ocena walorów turys-
tycznych pozaprzyrodniczych, analiza przesłanek społeczno-ekonomicznych 
migracji turystycznych oraz ich prognoza, określenie form i struktury przestrzen-
nej ruchu turystycznego oraz ich optymalizacja, ustalenie form i struktury prze-
strzennej zagospodarowania turystycznego oraz jego rozwoju z uwzględnieniem 
założeń optymalizacji struktury ruchu, sprecyzowanie możliwości rozwoju funk-
cji turystycznej w wydzielonych jednostkach przestrzennych, na podstawie zaso-
bów turystycznych oraz przesłanek społeczno-ekonomicznych, jako elementu ich 
struktury funkcjonalnej, przy założeniu jej optymalizacji w sensie społecznym 
i ekonomicznym, określenie wpływu, jaki turystyka wywiera na inne dziedziny 
życia społeczno-ekonomicznego oraz wydzielenie regionów turystycznych jako 
formy klasyfi kacji przestrzennej. Stanisław Liszewski26 wprowadził również do 
polskiej literatury turystycznej pojęcie „przestrzeni turystycznej” jako części 
przestrzeni geografi cznej, w której odbywa się działalność turystyczna, zaś Olaf 
Rogalewski27 – pojęcie „atrakcyjności turystycznej” obszarów, miejscowości 
i obiektów, na które składa się ranga walorów turystycznych, stopień dostępności 
komunikacyjnej i stan zagospodarowania turystycznego.

W ośrodku krakowskim, pod kierunkiem Antoniego Jackowskiego, roz-
wija się nowa subdyscyplina geografi czna – geografi a religii28. W zakres badań 
geografi i religii wchodzi także turystyka pielgrzymkowa, którą w uchwale PKA 
wiąże się z religioznawstwem.

W ostatnim okresie w problematykę turystyczną zaangażowała się również 
geologia. Jej przedmiotem zainteresowań są formy przyrody nieożywionej, dla 
których wprowadza pojęcie „geowalorów”, a dla ruchu turystycznego, zaintere-
sowanego nimi, określenie „geoturystyki”. Geoturystykę należy traktować jako 
subrodzaj turystyki przyrodniczej, zaś geowalory jako część przyrodniczych 
walorów krajoznawczych (w podziale walorów turystycznych na wypoczyn-
kowe, krajoznawcze i specjalistyczne).

Prawo turystyczne stanowi kompleksową dyscyplinę prawniczą, wyodręb-
nioną ze względów dydaktycznych, naukowych i praktycznych. Do prawa turys-
tycznego (prawa w turystyce) należą normy prawne zaliczane do większości 

26  S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, t. 8, z. 1.
27  O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej..., s. 16.
28  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Zarys geografi i religii, Wydawnictwo UJ, Kraków 

2003, s. 8.
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podstawowych i kompleksowych gałęzi prawa występujących w polskim systemie 
prawnym, zwłaszcza prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Pod-
jęcie i prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych, 
czy to w zakresie organizacji imprez turystycznych, czy hotelarstwa albo prze-
wozów osobowych, wymaga spełnienia szeregu warunków o charakterze admi-
nistracyjnym. Natomiast organizacja i działalność biur podróży, przedsiębiorstw 
hotelarskich czy przewozowych uregulowana jest przez prawo gospodarcze (hand-
lowe), a zwłaszcza przez prawo cywilne, jako że działalność przedsiębiorstw 
turystycznych opiera się na umowach będących głównym źródłem wzajemnych 
zobowiązań klientów i wykonawców usług turystycznych. Dodać należy, iż na 
kształt wielu regulacji krajowych decydujący wpływ ma prawo wspólnotowe, 
niekiedy też międzynarodowe. Tytułem przykładu: ustawa z 29 sierpnia 1997 
o usługach turystycznych została uchwalona w wyniku implementacji dyrektywy 
90/314/EWG z 13 czerwca 1990 w sprawie zorganizowanych wakacji, wycie-
czek i podróży. Badania naukowe z zakresu prawa turystycznego koncentrują się 
(Raciborski29) głównie na:
– analizie skutków gospodarczych wynikających z ułatwień w międzynarodo-

wym ruchu osobowym;
– określeniu charakteru prawnego umów zawieranych między biurami podróży 

i ich klientami;
– ochronie interesów konsumenta usług turystycznych, zwłaszcza niedozwolo-

nym postanowieniom wzorców umownych i ich kontroli, umowom o imprezy 
turystyczne i umowom typu timersharing, a także zmianom zasad odpowie-
dzialności hotelarza za rzeczy wniesione przez gości do zakładu hotelowego;

– określeniu prawnych warunków podejmowania działalności gospodarczej 
w turystyce.

Wśród nauk humanistycznych związanych w większym lub mniejszym 
stopniu z problematyką badawczą turystyki wymienić należy socjologię, psycho-
logię, historię, religioznawstwo, pedagogikę, historię sztuki i kulturoznawstwo, 
a także niewymienione w uchwale PKA – archeologię i etnologię. 

Przedmiotem socjologii są relacje jednostki z innymi ludźmi. Bada ona 
w szczególności: więzi społeczne, zbiorowości społeczne, procesy społeczne, 
osobowość społeczną (Przecławski30). Każdy z wymienionych zakresów badań 
ma ważne zastosowanie w dziedzinie turystyki.

29  J. Raciborski, Prawo w turystyce, w: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce..., s. 23.
30  K. Przecławski, Człowiek a turystyka..., s. 12.
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Psychologię można w najszerszym rozumieniu określić jako naukę zaj-
mującą się ludzkimi czynnościami lub działaniami, które składają się zarówno 
z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych 
i fi zycznych reakcji. W sferze turystyki zajmuje się ona zwłaszcza turystyką jako 
zjawiskiem psychologicznym, rozwojem aktywności turystycznej, motywacją 
aktywności turystycznej, przeżyciami i doświadczeniami turystycznymi, rela-
cjami turyści – gospodarze, stosunkami w grupie turystycznej, turystyką jako 
środkiem oddziaływania, ofertą turystyczną (Winiarski, Zdebski31).

Przedmiotem badań historii jest z reguły historia człowieka i cywilizacji. Ta 
część badań dotycząca historii turystyki, od czasów starożytnych do dzisiejszych, 
przynosi znaczący wkład do wiedzy o turystyce. Poznanie typów podróży, celów 
(destynacji) turystycznych i sposobu ich zagospodarowania, rodzaju usług turys-
tycznych, zachowań turystów stanowi rodzaj doświadczeń do wykorzystania we 
współczesnej polityce turystycznej.

Religioznawstwo jako zespół nauk o religii w kontekście turystycznym 
wykorzystywane jest jako wiedza o religiach, ośrodkach religijnych i pielgrzym-
kowych przede wszystkim na potrzeby turystyki krajoznawczej i religijnej. Z tym 
nurtem badań powiązana jest wspomniana powyżej geografi a religii.

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, meto-
dach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. W kontekście 
turystycznym zwrócić należy uwagę w szczególności na pedagogikę czasu wol-
nego, wychowującą do racjonalnego wykorzystania tego czasu, m.in. na rekrea-
cję ruchową i turystykę. Badania naukowe ukierunkowane tu są głównie na 
identyfi kowanie wielkości i struktury budżetu czasu wolnego oraz na sposoby 
jego wykorzystania przez różne grupy społeczne w okresach krótkich (weeken-
dy) oraz długich (wakacje letnie i zimowe).

Historia sztuki, nauka, której przedmiotem są dzieła sztuki (malarstwo, 
rzeźba, architektura), archeologia, zajmująca się społeczno-kulturalną przeszłoś-
cią człowieka, i etnologia (z etnografi ą), nauka o narodach, ludach etnicznych, są 
dyscyplinami budującymi wiedzę o kulturowych walorach turystycznych i prze-
słanki właściwego ich wykorzystania dla turystyki.

Nauki rolnicze zainteresowane są turystyką głównie w dwóch obszarach 
tematycznych. Pierwszy to rozwijanie turystyki wiejskiej i agroturystyki w celu 
stworzenia małym, niskodochodowym gospodarstwom wiejskim, zwłaszcza 

31  R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 21.
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rolniczym, możliwości uzyskania uzupełniającego lub alternatywnego, poza-
rolniczego źródła dochodu. Drugi obszar zainteresowań dotyczy kształtowania 
środowiska i ochrony przyrody dla potrzeb turystyki i rekreacji, co równocześ-
nie hamuje proces degradacji środowiska przyrodniczego oraz sprzyja poprawie 
estetyki środowiska wiejskiego i podnoszeniu poziomu cywilizacyjnego wsi. 
Swoistą dokumentacją tych obszarów zainteresowań nauk rolniczych są m.in. 
publikacje takich autorów, jak: Sikora32, Leginis33, Majewski34 czy Sznajder 
i Przezbórska35.

Nauki biologiczne koncentrują się badawczo w odniesieniu do turystyki 
głównie na ekologii, traktowanej współcześnie przede wszystkim jako ogół dzia-
łań mających na celu ochronę środowiska, a jednocześnie wychowywanie spo-
łeczeństwa dla poszanowania środowiska przyrodniczego i racjonalnego z niego 
korzystania (Alicja Krzymowska-Kostrowicka36, twórczyni subdyscypliny – geo-
ekologia turystyki i rekreacji). W efekcie tych działań wykształcił się szczególny 
typ turystyki określany jako ekoturystyka – rozumiany jako turystyka przyjazna 
środowisku (Zaręba37).

Wśród nauk technicznych związanych z turystyką wymienia się architek-
turę i urbanistykę, informatykę i transport.

Architektura to sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania 
go do zaspokojenia wielorakich fi zycznych, materialnych i kulturowych potrzeb 
ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form 
i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu. Współczesna architektura 
obejmuje: problemy przestrzennego zagospodarowania kraju, planowania i bu-
dowy miast i osiedli, wznoszenia budowli służących różnym potrzebom społecz-
nym, gospodarczym i indywidualnym. Dzieło architektury winno odpowiadać 
zamierzonej funkcji, technice, wymaganiom ekonomicznym i estetycznym, 
a więc rozwiązywać problemy kształtowania wszystkich elementów bezpośred-
niego otoczenia człowieka wewnątrz i na zewnątrz budowli. Są to niezmienne 

32  J. Sikora, Agroturystyka – organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999, 
s. 17.

33  H. Legienis, Rola turystyki na obszarach wiejskich, Instytut Turystyki, Warszawa 2000, 
s. 22.

34  J. Majewski, Agroturystyka też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2001, s. 21.
35  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 13.
36  A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1997, s. 15.
37  D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 17.
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cele architektury realizowane w przeszłości i obecnie w różnych formach, funk-
cjach i technologiach38.

Urbanistyka to umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem. 
Znana od starożytności, wyodrębniła się z architektury jako samodzielna dyscy-
plina ostatecznie w XX wieku. Urbanistyka wraz z ruralistyką i regionalistyką 
stanowią dział planowania przestrzennego39.

Architektura i urbanistyka wiążą się z zagospodarowaniem turystycznym 
i rekreacyjnym obszarów i miejscowości turystycznych, obiekty architekto-
niczne i zespoły urbanistyczne mogą być również przedmiotem zainteresowań 
poznawczych (turystyka krajoznawcza kulturowa). Warto dodać, że ocena śro-
dowiskowych uwarunkowań zagospodarowania turystycznego, wskazania w za-
kresie modeli zagospodarowania turystycznego różnych typów środowiska geo-
grafi cznego, miejscowości i obiektów turystycznych należą m.in. do zadań geo-
grafi i turyzmu.

Informatyka, rozumiana jako nauka o tworzeniu i wykorzystywaniu syste-
mów komputerowych, ma w turystyce duże i ciągle rosnące znaczenie. Główne 
kierunki badań i zastosowań praktycznych to ułatwianie dostępu i wzbogacanie 
informacji o walorach i ofertach turystycznych, tworzenie baz danych o turystach 
i produktach turystycznych oraz tworzenie coraz nowocześniejszych systemów 
rezerwacyjnych.

Transport, zwłaszcza pasażerski, jest jedną z podstawowych dziedzin 
działalności gospodarczej integralnie związanych z turystyką. Do głównych 
zagadnień badawczych w dziedzinie transportu turystycznego zaliczyć można 
wielopłaszczyznową harmonizację doboru tras turystycznych i środków trans-
portu pasażerskiego, doskonalenie metod obsługi pasażerów oraz zwiększanie 
bezpieczeństwa transportu turystycznego.

Poza wyżej wymienionymi w literaturze turystycznej ostatnich lat poja-
wiają się rozważania wskazujące na związki z turystyką jeszcze innych dyscy-
plin naukowych. Należą do nich m.in. biometeorologia w turystyce (Mroczka40), 
medycyna w turystyce (Ryn41). Można sądzić, iż dalszy rozwój nauki i turystyki 

38  Encyklopedia Gazety Wyborczej, [hasła opracowane przez:] Wydawnictwo Naukowe PWN, 
t. 1, s. 517–522.

39  Encyklopedia Gazety Wyborczej, [hasła opracowane przez:] Wydawnictwo Naukowe PWN, 
t. 19, s. 277.

40  A. Mroczka, Biometeorologia w turystyce, w: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce..., s. 37.
41  Z.J. Ryn, Medycyna w turystyce, w: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce..., s. 11.
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zachęci, a być może wymusi zainteresowanie badawcze kolejnych dyscyplin 
naukowych tak ważną i fascynującą dziedziną, jaką jest turystyka.

TOURISM AS A SUBJECT 
OF INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH 

Summary

The article presents tourism as a subject of interdisciplinary scientifi c research. It 
contains more signifi cant defi nitions of tourism, explores relations between the follo-
wing notions: leisure time, recreation and tourism and includes the taxonomy of tourist 
traffi c and realms of science dealing with tourism. The taxonomy of tourist traffi c takes 
into account the following criteria: motive of trip, its duration, geographic range, type 
of geographic environment, season of year, relation to geographic environment, forms 
and categories according to UNWTO, social profi le of participants, organization of trips, 
means of transport and economical model. Realms of science were divided, following 
the guidelines of the State Accreditation Committee, into fi elds of study within the scope 
of  “tourism and recreation” major and those connected with it. The article presents 
research tasks of respective scientifi c disciplines and application of knowledge stemming 
from them.

Translated by Lidia Konieczka
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MARKETING WEWNĘTRZNY HOTELU 
A JEGO ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE

Wprowadzenie

Dynamika rozwoju otoczenia przedsiębiorstw turystycznych, w szczegól-
ności jako konsekwencja globalizacji rynku, wymusza zmiany wewnątrz tych 
przedsiębiorstw. Brak tych zmian – często wyprzedzających tendencje zewnętrzne 
– stanowi warunek nie tylko sukcesu na rynku, lecz także – utrzymania się na 
nim. 

Zmiany w pojedynczych przedsiębiorstwach są zwykle następstwem kumu-
lacji w nich doświadczeń, głównie zdobytych na rynkach międzynarodowych. 
Jednakże dwoistość podmiotów turystycznych działających na rynku sprawia, iż 
pojedyncze zmiany nie wystarczają, aby nadążać, a tym bardziej wyprzedzać te 
zjawiska, które zostały zainicjowane (lub sprowokowane) przez wielkie przed-
siębiorstwa ponadnarodowe, w bliższym i dalszym otoczeniu.

Jakie zmiany podejmowane są na początku XXI wieku w małych i średnich 
przedsiębiorstwach turystycznych, a w szczególności hotelarskich?

W literaturze przewijają się dwa trendy dyskusji nad przesłankami zmian 
w przedsiębiorstwie: jeden opierający się na przeświadczeniu, iż pomysł zmiany 
w przedsiębiorstwie rodzi się jako reakcja na zmiany w otoczeniu; natomiast 
drugi –wskazujący na wewnętrzne cele przedsiębiorstwa jako główny motyw 
zmian. Jednakże – w ocenie autorów – ani pierwsze, ani drugie podejście do 
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kreowania zmian w przedsiębiorstwie nie jest wystarczające do zapewnienia 
właściwej pozycji przedsiębiorstwu turystycznemu na rynku. Jego znaczenie 
jest bowiem uwarunkowane proaktywną postawą menedżerów przedsiębiorstw 
turystycznych. Przesłanki zmian w przedsiębiorstwach przedstawia się w nastę-
pujących grupach:
– zmiany mające na celu utrzymanie lub poprawę pozycji rynkowej,
– zmiany mające na celu utrzymanie lub poprawę rentowności produktu, 
– zmiany mające na celu utrzymanie lub poprawę pozycji fi nansowej przed-

siębiorstwa,
– zmiany mające na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu1. 

Powyższe grupy przesłanek zmian w przedsiębiorstwie odnoszą się bezpo-
średnio do strony podażowej, co w znaczącej mierze zubaża potencjalny zbiór 
czynników prowokujących przedsiębiorstwa do wprowadzenia zmian. Na uwagę 
zasługują te przesłanki, dzięki którym przedsiębiorstwo turystyczne modyfi kuje 
produkt z myślą o poprawie jego jakości oraz dostarczenia wyższej satysfakcji 
turyście. Mimo iż ta grupa przesłanek fi nalnie doprowadzi do którejś ze zmian 
wyżej wymienionych, to zaakcentowanie interesu konsumenta-turysty jako prze-
słanki zmian wydaje się konieczne m.in. z następujących przyczyn: 
– nieuwzględnienie perspektywy klienta zmniejsza motywację przedsiębiorstwa 

do intensyfi kacji zmian, gdyż to konsumpcja jest siłą napędową produkcji;
– produkty turystyczne są „czułe” na zmiany w modzie, stylu życia, w związku 

z tym ich ewolucja jest zarówno skutkiem jak i przesłanką zmian wewnątrz 
przedsiębiorstw turystycznych.

Działalność przedsiębiorstwa turystycznego w dłuższym czasie wymaga 
proaktywnych postaw menedżerów wyprzedzających zmiany w otoczeniu. Tego 
typu zachowania rynkowe przedsiębiorstwa turystycznego gwarantują zmiany 
w jego wnętrzu, a te z kolei – otwierają inicjatywę innowacyjnych produktów. 

Wszystkie produkty turystyczne, w szczególności produkty innowacyjne, 
uczestniczą w globalnym rynku, przez co wpływają na kierunki i tempo zmian 
na nim. Najczęściej akcentuje się w literaturze wpływ trendów globalnych na 
zachowania przedsiębiorstw turystycznych, podczas gdy te ostatnie są niedoce-
niane w pobudzaniu zmian globalnych. Takie podejście nie znajduje uzasadnie-
nia w rzeczywistości globalnego rynku turystycznego, gdzie każda nowa idea 
pobudza łańcuch działań innowacyjnych zarówno innych przedsiębiorstw, jak 

1  W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005, s. 12–13.
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i konsumentów-turystów poprzez zmiany w ich konsumpcji, a te z kolei pobu-
dzają innowacyjność po stronie podaży. 

1. CEL I UZASADNIENIE PROBLEMU BADAWCZEGO 

W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania, że zastosowanie skoor-
dynowanego zespołu narzędzi marketingu wewnętrznego istotnie wpływa na 
zwiększenie predyspozycji przedsiębiorstwa do generowania innowacji poprzez 
uwolnienie inicjatywy i kreatywności tkwiącej w zasobach ludzkich przedsię-
biorstwa hotelowego, oddziałując tym samym na otoczenie zewnętrzne hotelu. 

2. KONCEPCJA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO A SATYSFAKCJA KLIEN-
TA – ODNIESIENIE DO HOTELU

W dobie globalizacji rynków, ewoluujących potrzeb, najsilniejsze emocje 
tkwią dziś w sferze ludzkiej, niepowtarzalnych relacjach, wzajemnym dialogu 
czy szeroko pojętej empatii. Klienci budują zaufanie do hotelu głównie dzięki 
jego pracownikom, ponieważ tylko oni przez swoją otwartość, solidność czy 
odpowiedni styl komunikowania się mogą zapewnić konsumentowi tak ważne 
w usługach poczucie bezpieczeństwa2. Dowodzi to strategicznej roli komponentu 
funkcjonalnego w kreowaniu doświadczeń konsumentów, a tym samym istotnego 
oddziaływaniu na ich postawy, nawyki czy przyzwyczajenia. Panuje pogląd, że 
tylko ludzie mogą stworzyć pewien klimat emocjonalny sprzyjający zaufaniu 
i gotowości do współpracy. 

Jednakże zarówno w teorii, jak i w praktyce funkcjonuje pogląd, że aby mieć 
zadowolonych klientów, trzeba mieć najpierw zadowolonych pracowników3, nie 
ma bowiem relacji odwrotnej4. Okazuje się, że pracownicy starają się sprostać 
wymaganiom klientów tym lepiej, im bardziej są usatysfakcjonowani ze swojej 
pracy i utożsamiają się z celami fi rmy5. Prawdą jest również, że niezadowoleni 

2  J. Otto, Marketing relacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 178.
3  A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 151. 
4  M. Kachniewska, Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Eurosystem, Warszawa 

2002, s. 53.
5  J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difi n, Warszawa 2001, s. 58.
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pracownicy nie są gotowi wkładać wiele wysiłku w obsługę nabywców, a swoje 
niezadowolenie często przenoszą na relacje z klientami6. Coraz więcej dowodów 
przemawia więc za tym, że „zadowolony personel niejako «produkuje» zadowo-
lonych klientów”7. 

Jednak by ukształtować i umocnić pożądane postawy personelu, należy go 
postrzegać jako specyfi czną grupę klientów – partnerów wymiany. Wysiłki czy-
nione ze strony pracodawcy powinny mieć na celu uatrakcyjnienie owej wymiany 
tak, aby pracownicy byli skłonni zaoferować w zamian swoją pracę, która odpo-
wiadałaby oczekiwaniom nabywców. W tej sytuacji istotnego znaczenia nabiera 
idea marketingu wewnętrznego, defi niowanego jako działania fi rmy polegające 
na identyfi kacji potrzeb pracowników i doborze środków mających na celu uczy-
nienie z niej atrakcyjnego pracodawcy8. 

Istnieje wiele defi nicji marketingu wewnętrznego, co wynika z różnorod-
ności jego interpretacji. Spotyka się pogląd, że marketing wewnętrzny to pewna 
fi lozofi a działania o strategicznych i taktycznych implikacjach, której głównym 
celem jest umotywowany i zorientowany na klienta personel9. 

Zastosowanie marketingu wewnętrznego w hotelu ma na celu takie usatys-
fakcjonowanie pracowników, by przełożyło się ono na wzrost jakości postrzega-
nej przez klienta zewnętrznego i odczuwanej przez niego satysfakcji, prowadząc 
w konsekwencji do wykształcenia zjawiska lojalności klientów i zysku fi rmy10. 
Doskonale sytuacje tę oddaje łańcuch korzyści w usługach, który dobitnie obra-
zuje, że w dążeniu do zdobycia klienta wyraźny akcent należy położyć na ludzi 
(rynek wewnętrzny), oni wpływają bowiem najmocniej na postawy i zachowania 
klientów – przekształcając klientów nowych w stałych i lojalnych nabywców 
utrzymujących długoletnie więzi z fi rmą11 (rysunek 1).

6  A. Panasiuk (red.), Marketing usług..., s. 152, a także: J. Mazur, Zarządzanie marketingiem..., 
s. 58.

7  N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Ofi cyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2003, s. 303.

8  J. Mazur, Zarządzanie marketingiem..., s. 58–59; na ten temat także: A. Paraskevas, Explor-
ing hotel internal service chains: a theoretical approach, “International Journal of Contemporary 
Hospitality Management” 2001, 13/5, s. 251.

9  J. Perenc (red.), Marketing usług. Wybrane aspekty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, 
s. 109, 110.

10  G-D. Kang, J. James, K. Alexandris, Measurement of internal service quality: application 
of the Servqual battery to internal service quality, “Managing Service Quality” 2002, Vol. 12, 
No. 5, s. 278.

11  J. Otto, Marketing relacji..., s. 178.



185Marketing wewnętrzny hotelu a jego oddziaływanie na otoczenie

Rys. 1. Łańcuch korzyści w usługach

Źródło: M. Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła 
Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 41; A. Styś (red.), Marketing 
usług, PWE, Warszawa 2003, s. 102.

Marketing wewnętrzny obejmuje wszystkich pracowników fi rmy, niewąt-
pliwie jednak z uwagi na istotne znaczenie obsługi klienta w sferze usług hote-
larskich i częstość kontaktów szczególną wagę przywiązuje się do pracowników 
pierwszej linii. Tym bardziej że od poziomu wewnętrznych świadczeń, jakie 
otrzymuje personel liniowy, w dużej mierze zależy poziom usług świadczonych 
klientom zewnętrznym12. W tym sensie sposób obsługi klienta będzie pochodną 
stosunków panujących wewnątrz fi rmy13. Dlatego też na sukces programów mar-
ketingu wewnętrznego wpływa wiele złożonych czynników stojących po stronie 
organizacji, np.:
– wytworzenie wśród pracowników powszechnej współodpowiedzialności oraz 

świadomości, że każdy z nich ma istotny udział w jak najlepszym zaspokoje-
niu potrzeb nabywcy;

– traktowanie marketingu jako procesu, a nie epizodycznej akcji;

12  G.-D. Kang, J. James, K. Alexandris, Measurement of internal service quality..., s. 278, 
s. 280.

13  J. Bagiński, D. Dudek, Zarządzanie fi rmą a społeczne odczucie jakości, „Problemy Jakości” 
2005, nr 12, s. 9.
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– kreowanie kultury organizacji cechującej się otwartym stylem zarządzania, 
powszechnym zaangażowaniem i wzajemną współpracą – odpowiedni klimat 
w organizacji jest bowiem bardzo pożądany dla realizacji programów marke-
tingu wewnętrznego14.

Niemniej jednak należy także zwrócić uwagę na wpływy zewnętrzne oddzia-
łujące na wewnętrzny rynek pracy, a przede wszystkim oddziaływanie otoczenia 
społecznego i wpływy sytuacji ekonomicznej czy politycznej15.

Pracownicy hotelu, podejmując i realizując swoją pracę, wnoszą w nią okre-
ślony zbiór oczekiwań, spostrzeżeń16. Świadomość ich istnienia i umiejętne ich 
zidentyfi kowanie przez kadrę menadżerską ma istotne znaczenie w kreowaniu 
zadowolenia klienta wewnętrznego, które przekłada się na zyskanie jego lojal-
ności i przychylności, a w konsekwencji lojalności i przychylności klientów 
zewnętrznych. Im lepiej wiadomo, co motywuje ludzi do pracy w hotelu, tym 
lepiej rozumie się istotę satysfakcji, którą ludzie z niej czerpią, i tym łatwiej jest 
stworzyć takie warunki pracy w obiekcie, które przyczynią się do podniesienia 
poziomu jakości oferowanych usług (wewnętrznych i zewnętrznych). 

Wyniki badań empirycznych dowiodły, że aspektami, które istotnie kore-
lują z odczuwanym przez pracowników zadowoleniem z wykonywanej pracy, są 
takie wyróżniki, jak17:
– możliwość wyrażania swoich pomysłów, poglądów (otwartość kierownictwa 

na sugestie i pomysły pracowników);
– dbałość kierownictwa o dobrą atmosferę służącą dobrej pracy; 
– atmosfera partnerstwa18; 
– dbałość o szkolenia personelu;

14  J. Otto, Marketing relacji..., s. 186. Problem ten analizuje także M.C.G. Davidson, Does 
organizational climate add to service quality in hotels?, “International Journal of Contemporary 
Hospitality Management” 2003, 15/4, s. 206–213.

15  J. Otto, Marketing relacji..., s. 181.
16  Cz. Witkowski, Hotelarstwo. Cz. 1 Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2002, s. 135, a także na ten temat A. Panasiuk (red.), Marketing usług..., s. 151.
17  Badania przeprowadzono na próbie 186 pracowników liniowych trójmiejskich hoteli (łącznie 

przebadano 25 obiektów) metodą ankiety bezpośredniej.
18  Okazywanie pracownikowi, że ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 

i jego rozwoju, a dla pracodawcy jest równoprawnym partnerem, pozwala rozwijać w nim ta-
kie cechy, jak zdolności intelektualne, dążenie do sukcesu zawodowego, wytrwałość (wiara we 
własne siły, możliwości), łatwość znalezienia się w nowych sytuacjach, poczucie autonomii i in. 
A.I. Baruk, Rola pracowników jako nośnika kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności 
we współczesnym przedsiębiorstwie, „Problemy Jakości” 2005, nr 12, s. 20.
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 – motywacja pracownika (docenianie pracowników za to, że dokładają starań, 
by rozwiązać problem gości). 

Sugeruje się, iż kadra menadżerska powinna zwrócić szczególną uwagę na 
powyższy zestaw wartości i dołożyć wszelkich starań, by realizować go w spo-
sób oczekiwany przez personel liniowy. Pozwoli to z powyżej zdiagnozowanych 
aspektów uczynić strategiczne narzędzie zarządcze służące usatysfakcjonowa-
niu klienta wewnętrznego, a w konsekwencji usatysfakcjonowaniu fi nalnego 
nabywcy usług. 

Nie można bowiem oczekiwać, że gość doświadczy usługi wysokiej jako-
ści, jeśli sprawy wewnętrznych klientów są zaniedbywane lub niewłaściwie pro-
wadzone. Należy zdać sobie sprawę, że bez usatysfakcjonowanych pracowników 
– ich osobowości, kreatywności i inicjatywy – kapitały rzeczowe czy fi nansowe 
przedsiębiorstwa są jedynie bezużyteczną materią. Najważniejsze atuty konku-
rencyjne tkwią dziś w sferze ludzkiej19. Doskonale równorzędną rolę klientów 
wewnętrznych i zewnętrznych obrazuje motto sieci hoteli The Ritz-Carlton: 
Jesteśmy damami i dżentelmenami służącymi damom i dżentelmenom (We are 
Ladies and Gentelmen serving Ladies and Gentelman)20.

3. MARKETING WEWNĘTRZNY A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 
HOTELOWEGO

Efektywne zarządzanie wymaga zatem od współczesnego menedżera 
dostrzegania i wykorzystania potencjału ukrytego w pracownikach, a przede 
wszystkich ich zdolności myślenia i innowacji. Jest to tym bardziej istotne, że 
personel usługowy, dysponując najbardziej aktualną informacją o potrzebach 
i preferencjach gości, staje się źródłem najbardziej innowacyjnych pomysłów 
i projektów, co pozwala na budowanie swoistej unikalności przedsiębiorstwa 
hotelowego, niezwykle trudnej do skopiowania przez konkurencję. 

Duża rola w zakresie inspirowania innowacyjności przypada więc kadrze 
menedżerskiej. Menadżerowie muszą sobie uświadomić, iż otwarta postawa pra-
cowników oraz ich zachowania związane z dzieleniem się posiadanymi przez 
nich zasobami intelektualnymi są bezpośrednią konsekwencją umiejętnego sto-
sowania skoordynowanych narzędzi marketingu wewnętrznego. 

19  J. Otto, Marketing relacji..., s. 178.
20  M.C.G. Davidson, Does organizational climate..., s. 208.
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Stworzenie odpowiednich warunków dla innowacyjności jest zadaniem nie-
zwykle ważnym i złożonym. Do podstawowych działań sprzyjających stworze-
niu klimatu dla kreatywności i innowacji należy m.in.:
– stworzenie warunków do dzielenia się pomysłami, usprawnienie systemu 

komunikacji w przedsiębiorstwie;
– docenianie pracowników za pomysłowość i elastyczność;
– włączenie pracowników w diagnozowanie bieżących i potencjalnych prob-

lemów w obsłudze gości, wspólne poszukiwanie ich przyczyn i sposobów 
rozwiązań21; 

– partnerska atmosfera, adoptowanie wspierającego stylu zarządzania;
– zapewnianie wszelkich informacji i wyjaśnień, by usuwać pojawiające niepo-

rozumienia i prostować niewłaściwe interpretacje;
– zapewnienie możliwości rozwoju pracowników; 
– uruchomienie przemyślanego systemu motywacyjnego; 
– odpowiedzialność, samodzielność i szerokie uprawnienia pracowników;
– troska o satysfakcję pracownika z wykonywanej pracy (regularnie monitoro-

wanie poziomu jego zadowolenia) itp.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w procesie obsługi gościa hotelowego 

osobisty kontakt z nim to doskonała sposobność, by zidentyfi kować najlepszy 
z możliwych sposób zaspokojenia jego potrzeb, dlatego też nie bez znaczenia 
dla wyzwolenia kreatywności i inicjatywy pracowników pozostaje problem 
delegowania uprawnień. Organizacje minimalizujące uprawnienia pracowni-
ków do podejmowania samodzielnych decyzji powodują w konsekwencji brak 
zainteresowania ze strony personelu klientem i jego potrzebami22. Tylko szerokie 
uprawnienia pracowników pozwalają im prawdziwie zaangażować się w obsługę 
klienta, co ma wymierny wpływ na doświadczenia tych drugich23. 

Doskonałym przykładem dla wdrażania koncepcji delegowania uprawnień 
stał się hotel The Ritz-Carlton. Ustalając najważniejsze wartości obsługi gościa 

21  Menedżerowie muszą zdać sobie sprawę, że rozwiązywanie problemów nie tkwi jedynie 
w dyrektorskich gabinetach, ale przede wszystkim w zbiorowej inteligencji pracowników, którzy 
powinni korzystać z zasobów wspólnej wiedzy i uczyć się, jak do nich dochodzić. R.A., Heifetz 
D.L Laurie, Na czym naprawdę polega praca lidera, „Harvard Business Review” 2004, nr 5, 
s. 110.

22  M. Kachniewska, Wymagania a uprawnienia, „Wiadomości Turystyczne” 2002, nr 05/20, 
s. 29–30.

23  Przy czym należy tu wyraźnie podkreślić, że pełne zaangażowanie ma tylko wówczas sens, 
gdy jest poprzedzone okresem przygotowawczym, szkoleniem oraz oceną kompetencji. Zob. 
M. Bugdol, Koszty jakości – społeczne źródła, „Problemy Jakości” 2006, nr 5, s. 12, a także tegoż, 
Mity w zarządzaniu jakością, „Problemy Jakości” 2005, nr 8, s. 36.
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hotelowego, stawia na odpowiedzialność, samodzielność i szerokie uprawnienia 
pracowników bezpośredniej obsługi24.

Należy jednak podkreślić, iż wprowadzenie delegacji uprawnień bezwzględ-
nie wymaga:
– udziału pracowników liniowych w formułowaniu cech usługi,
– istnienia realnego wsparcia kierownictwa i pozostałych służb,
– faktycznej możliwości podejmowania decyzji, by w sytuacji kontaktu z klien-

tem proponować konkretne działania bez konieczności zwracania się w każdej 
sprawie do kierownictwa25. 

Warto zwrócić uwagę na problem, który pojawia się, gdy uprawomocnienie 
pracowników – w ujęciu strukturalnym – może nie oznaczać uprawomocnienia 
psychicznego26. Paradoksalnie dochodzi do wzmocnienia kontroli menedżerskiej, 
a nie – jak powinno się sądzić – do zwiększenia poziomu autonomii. Tymczasem 
pozwolenie ludziom na przejęcie inicjatywy za defi niowanie oraz rozwiązywanie 
problemów oznacza, że kadra kierownicza powinna intensywnie wspierać ich 
działania, zachęcając do nowych rozwiązań i podejmowania prób; dobry menad-
żer daje swobodę działania, stoi z boku, nadając jedynie kierunek27. W tym kon-
tekście niezwykle ważne jest, aby kadra zarządzająca w sposób celowy i ciągły 
szukała źródeł innowacji, śledziła zmiany i trendy społeczne, zapewniała sobie 
dostęp do różnych źródeł informacji, z których można czerpać impulsy i inspira-
cje dla zespołu, do opracowania nowych rozwiązań. W tym sensie optymaliza-
cja korzyści przedsiębiorstwa hotelowego zależeć będzie przede wszystkim od 

24  Spośród wielu zdefi niowanych wartości na szczególną uwagę zasługują następujące:
– zawsze odpowiadam (reaguję) na wyrażone i niewyrażone życzenia i potrzeby naszych 

gości; 
– mam uprawnienia, aby stworzyć wyjątkowe, unikalne i zapadające w pamięć doświadcze-

nia dla naszych gości; 
– samodzielnie i natychmiast rozwiązuję problemy gościa; 
– ciągle poszukuję innowacji i możliwości ulepszenia usług; 
– mam szansę, by ciągle się uczyć i podnosić kwalifi kacje.

Na podstawie materiałów Hotelu The Ritz-Carlton, www.ritzcarlton.com.
25  M. Kachniewska, Władza a odpowiedzialność, „Wiadomości Turystyczne” 2002, nr 06/20, 

s. 29.
26  Zob. M. Bugdol, Mity w zarządzaniu..., s. 37–38; R.A. Heifetz, D.L. Laurie, Na czym na-

prawdę..., s. 114.
27  Literatura przedmiotu potwierdza, iż wiele błędów popełnionych w procesie świadczenia jest 

silnie związanych z brakiem współdziałania i współpracy w organizacji. Jeśli bowiem o wszystkim 
decydują menedżerowie, pracownicy nie poczuwają się do odpowiedzialności, jaka powstałaby, 
gdyby to oni mieli znaczny wpływ na swoją pracę. J. Otto, Marketing relacji..., s. 190.
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proaktywnych zachowań menadżerów, tzn. wyprzedzających dynamikę zmian 
w otoczeniu (rysunek 2)28.

Rys. 2. Podejścia menadżerskie 

Źródło: B. Marciszewska, W. Fache, Europejskie trendy..., s. 142.

Można zatem dojść do przekonania, że działania z zakresu marketingu 
wewnętrznego powinny koncentrować się głównie wokół rozwoju pracowników 
oraz ich skutecznej motywacji, aby wyzwolić tkwiące w nich zasoby, pobudzić 
ich aktywność i inicjatywę. 

Zasoby intelektualne włączone do systemu wartości organizacji wykorzy-
stane do budowy jej siły innowacyjnej stają się współcześnie silną determinantą 
wzrostu i utrwalenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa hotelowego na 
rynku. Ponadto, mając po swojej stronie zaangażowany i wiarygodny zespół, 
można tak zmobilizować organizację, by przystosowała swoje zachowania do 
nowego otoczenia gospodarczego i pojawiających się zmian.

28  B. Marciszewska, W. Fache, Europejskie trendy wpływające na funkcjonowanie sektora kul-
tury, w: B. Marciszewska, J. Ożdziński (red.), Rekreacja. Turystyka. Kultura. Współczesne proble-
my, perspektywy wykorzystania czasu wolnego, Wydawnictwo AWFiS, Gdańsk 2004, s. 142.
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Podsumowanie 

Autentyczny dialog, otwarte umysły, zrozumienie i umiejętność rozwiązy-
wania problemów – tak rozumiany marketing wewnętrzny pozwoli menedżerom 
wyzwolić kreatywny potencjał pracowników i zaangażowanie, które przeniesie 
się na nowy wymiar relacji z gośćmi.

Wdrażanie koncepcji marketingu wewnętrznego pozwala czerpać z poten-
cjału pracy zespołowej, stwarza warunki sprzyjające formułowaniu odważnych 
i często niekonwencjonalnych rozwiązań, dostarczając gościom nowych doświad-
czeń, niespotykanych emocji, odmiennych wrażeń, innymi słowy – kreując swo-
istą tożsamość i unikatowość przedsiębiorstwa hotelowego na globalnym rynku. 
Tym samym jest to jeden z głównych czynników wzrostu wartości przedsiębior-
stwa i jego konkurencyjności.

Dlatego też menadżerowie powinni nieustannie dążyć do stworzenia warun-
ków sprzyjających i inspirujących pracowników liniowych do innowacyjności 
i kreatywności, przy wykorzystaniu instrumentów i działań pomocowych, jakie 
daje im marketing wewnętrzny. 

INTERNAL MARKETING IN HOTELS AND ITS INFLUENCE 
ON MARKET ENVIRONMENTS

Summary

All the tourist products, especially that innovative, play an important role on the 
global market determining the direction of changes. The literature emphasizes the role 
of the global trends for tourism companies behaviour on the market but little attention has 
been paid on organizations’ impact on the global changes. 

Such an approach does not highlight fully the real circumstances of the global 
tourism market where every process might result in many innovative changes in compa-
nies themselves and in customers’ needs, attitudes and behaviour.

The aim of the article is to examine a crucial role of the internal marketing in cre-
ating innovations of hotel services. Motivation and education system, internal briefi ng 
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and partnership seem to be very effective mean of improving perceived quality of hotel 
services which could be seen as a result of creativity of human resources and the effect 
of implementing the complex instruments of the internal marketing. 

Translated by Barbara Marciszewska, Aleksandra Grobelna
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KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PRZEZ TURYSTYKĘ

Wprowadzenie

Podstawową cechą przestrzeni dostępnej człowiekowi jest ograniczoność, 
determinująca zakres i charakter wykorzystania przestrzeni. W przestrzeni ulo-
kowane są wszystkie rodzaje aktywności ludzkiej, a ich udział w zawłaszczaniu 
i organizacji przestrzeni jest wprost proporcjonalny do ich znaczenia we współ-
czesnym świecie. Rosnące znaczenie turystyki jako sposobu wykorzystania czasu 
wolnego, przekładające się na liczbę turystów i korzyści ekonomiczne, powo-
duje, że staje się ona coraz częściej głównym czynnikiem decydującym o typie 
i charakterze przestrzeni. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w obszarach 
z dominującą funkcją turystyczną, gdzie struktury przestrzenne są kształtowane 
wyłącznie przez turystykę i dla zaspokojenia potrzeb kreowanych w jej ramach. 
Celem opracowania jest identyfi kacja poziomów kształtowania przestrzeni przez 
turystykę oraz wskazanie na ład przestrzenny jako możliwy sposób ograniczania 
negatywnych konsekwencji bezładnego zagospodarowania przestrzeni.

1. PROCES POWSTAWANIA PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Powstawanie przestrzeni o różnym charakterze funkcjonalnym, składają-
cych się na przestrzeń ekonomiczną, jest nierozerwalnie związane z potrzebami 
zgłaszanymi przez pojedyncze osoby, grupy osób bądź nawet całe społeczności. 
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Potrzeby stają się przyczynkiem, a procesy ich zaspokajania narzędziem kształ-
towania podprzestrzeni różnego typu. Potrzeby wypoczynku i poznania, leżące 
u podstaw podróży turystycznych, powodują zawłaszczanie i zagospodarowywa-
nie przestrzeni dla ich zaspokojenia, co staje się początkiem formowania prze-
strzeni turystycznej. Powstanie przestrzeni turystycznej (jak i innych przestrzeni 
funkcjonalno-gałęziowych) nie jest procesem samoistnym, muszą zaistnieć okre-
ślone motywacje (w tym przypadku wyznaczane przez konieczność zaspokoje-
nia potrzeb) i warunki (obejmujące możliwości techniczne, ekonomiczne i inne 
zaspokojenia zgłaszanych potrzeb), aby doszło do jej powstania. Można nawet 
stwierdzić, że następuje tworzenie (zarówno w sensie kreacji, jak i produkcji) 
przestrzeni turystycznej przez człowieka1.

Przestrzeń turystyczna jest wydzielana na podstawie kryterium funkcjo-
nalnego, co oznacza, że każdy obszar, w ramach którego rozwija się funkcja 
turystyczna lub istnieją inne przejawy turystyki, jest przestrzenią turystyczną. 
Najbardziej ogólne defi nicje przestrzeni turystycznej określają ją jako: „część 
przestrzeni geografi cznej i społeczno-ekonomicznej, w której zachodzą zjawi-
ska turystyczne”2. Wyczerpująco i szczegółowo przestrzeń turystyczna została 
zdefi niowana na gruncie nauk geografi cznych, przez Stanisława Liszewskiego3, 
jako: „funkcjonalnie wyróżniająca się część (podprzestrzeń) przestrzeni geogra-
fi cznej rozumianej w sensie largo, to znaczy jako podprzestrzeń, na którą skła-
dają się elementy przyrodniczej powłoki Ziemi (środowisko naturalne), trwałe 
efekty działalności ludzkiej w tym środowisku (środowisko gospodarcze), a tak-
że środowisko człowieka w rozumieniu społecznym”4. Współcześnie rozwój 
funkcji turystycznej następuje najczęściej w przestrzeni zajętej już przez inne 
formy działalności człowieka (osadnictwo, rolnictwo lub inne), rzadziej turys-
tyka zawłaszcza te części środowiska przyrodniczego, które w żaden sposób nie 
były wykorzystywane przez człowieka (co było bardzo częste w początkowym 
etapie rozwoju turystyki). W procesie dalszego rozwoju następuje wzbogacenie 
przestrzeni o inne rodzaje aktywności człowieka, które mogą zdominować funk-
cję turystyczną, pozbawiając ją roli wiodącej w danym obszarze. W krańcowych 

1  S. Liszewski, M. Baczwarow, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Tu-
ryzm” 1998, t. 8, z. 1, s. 56; B. Włodarczyk, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład 
krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999, s. 48–81.

2  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografi i turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 31.
3  S. Liszewski, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, „Turyzm” 

2006, t. 16, z. 2, s. 7–21. 
4  S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 1995, t. 5, z. 2, s. 94.
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przypadkach może nastąpić zanik funkcji turystycznej, a co za tym idzie, również 
przestrzeni turystycznej.

Pojawienie się w przestrzeni obiektów, które nadają jej nową (lub zmieniają 
istniejącą) funkcję, w tym przypadku turystyczną, stanowi początek wyodręb-
nienia przestrzeni turystycznej. Ten pierwszy etap tworzenia przestrzeni tury-
stycznej określany jest jako powstanie węzła (rdzenia) o funkcji turystycznej, 
który może pojawić się w istniejącej wcześniej jednostce osadniczej lub powstać 
na tzw. surowym korzeniu5. Wiążą się z nim działania zmierzające do zagospo-
darowania infrastrukturalnego danej przestrzeni w taki sposób, aby w jak naj-
pełniejszym zakresie mogła zaspokoić wymagania stawiane przez realizowaną 
w niej funkcję. Zewnętrzna działalność węzła o charakterze turystycznym powo-
duje ukształtowanie jego pola oddziaływania grawitacyjnego, w którym odby-
wają się połączenia z innymi ośrodkami (etap drugi). Wielkość zasięgu pola 
grawitacji danego węzła, czyli tej części przestrzeni, która ciąży do niego lub 
jest efektem dyspersji działalności turystycznej, jest zmienna w czasie i uzależ-
niona od czynników różnego rodzaju. Uformowanie się rdzenia wraz z polem 
grawitacji oznacza przejście do etapu trzeciego, który obejmuje kształtowanie 
regionów turystycznych. Region turystyczny to stosunkowo jednorodny obszar, 
który wyróżnia się z otoczenia określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi6. 
Charakteryzuje się walorami turystycznymi o wysokim poziomie atrakcyjności, 
najczęściej o charakterze przyrodniczym, bazą turystyczną rozwiniętą w stop-
niu pozwalającym na właściwe zaspokojenie potrzeb przybywających turystów 
oraz dużym natężeniem ruchu turystycznego7. Immanentną cechą regionów 
(w tym turystycznych) jest istnienie silnych powiązań pomiędzy wszystkimi (nie 
tylko turystycznymi) elementami i funkcjami regionu zapewniające wewnętrzną 
spójność regionu. Powstanie powiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych i prze-
strzennych pomiędzy wszystkimi elementami związanymi z funkcją turystyczną 
oznacza powstanie przestrzeni turystycznej (etap czwarty). Obejmuje ona swoim 
zasięgiem wszelkie przejawy turystyki, będąc podstawą ich krystalizacji, two-
rzenia właściwych im form przestrzennych i wzajemnych relacji. Łączy także 

5  S. Liszewski, M. Baczwarow, Istota i właściwości..., s. 40.
6  Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa–Poznań 2002, s. 91.
7  W środowiskach naukowych zajmujących się badaniem zjawisk turystycznych, a szczególnie 

problemami regionalizacji w turystyce, nie ma zgodności co do defi nicji pojęcia „region turystycz-
ny”. Dodatkowo pojawiają się poglądy negujące celowość wyróżniania regionów turystycznych 
(czy wręcz negujące ich istnienie) ze względu na postępującą globalizację i specyfi kę turystyki. 



196 Beata Meyer

elementy pozostające w dyspersji (niektóre rudymentarne formy turystyki) i nie-
posiadające trwałych więzów pomiędzy sobą i otoczeniem. 

W ukształtowanej przestrzeni turystycznej ulokowane są współdziałające 
jednostki przestrzenne stworzone przez turystykę, wśród których można wyróż-
nić: rdzeń (ulokowane są w nim zazwyczaj walory i infrastruktura; pełni rolę bie-
guna wzrostu, gdyż przez rdzeń fale innowacji wpływają do regionu), pole jego 
oddziaływania i obiekty rozproszone. Mimo wzajemnych związków jednostki te 
nie przystają do siebie przestrzennie, stanowiąc o nieciągłości przestrzeni turys-
tycznej. Bardzo istotną cechą przestrzeni turystycznej jest otwartość w stosunku 
do innych przestrzeni, oznaczająca współistnienie, nakładanie i przenikanie 
wszystkich rodzajów aktywności człowieka w obrębie przestrzeni turystycznej8. 

W przestrzeni turystycznej mogą więc współistnieć różne typy działalno-
ści człowieka i wspólnie z turystyką są one wówczas odpowiedzialne za kształt 
i jakość kreowanej przestrzeni. Jednakże w sytuacji, gdy znaczenie turystyki jest 
dominujące, to ona staje się główną determinantą tego procesu. 

2. TURYSTYKA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

Czynniki mające wpływ na kształt i strukturę przestrzeni ekonomicznej 
najczęściej dzieli się na czynniki pierwotne, wynikające ze środowiska przy-
rodniczego, oraz wtórne, wynikające ze środowiska antropogenicznego9. Wśród 
wtórnych czynników kreujących przestrzeń zwiększa się znaczenie czynników 
ekonomicznych, obejmujących m.in. zróżnicowane funkcje gospodarcze. Stały, 
dynamiczny rozwój turystyki w ostatnich latach przyczynił się do zwiększenia 
jej znaczenia w procesie kształtowania przestrzeni poprzez rozszerzenie zasięgu 
przestrzeni turystycznej oraz wzrost liczby obszarów, których funkcjonowanie 
odbywa się pod presją funkcji turystycznej. Wysoka pozycja turystyki w pre-
ferowanym modelu stylu życia sprawia, że coraz większa liczba osób uczest-
niczy w wyjazdach turystycznych, a wzrastające wymagania turystów rodzą 
konieczność zapewnienia im coraz bardziej atrakcyjnych produktów oraz zróż-
nicowanych form obsługi. Spełniając te wymagania, turystyka w coraz bardziej 
agresywny sposób zawłaszcza przestrzeń, eliminując inne rodzaje działalności 

8  B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, WNUS, 
Szczecin 2008, s. 58.

9  B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 
2004, s. 63.
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i stając się głównym czynnikiem decydującym o kształcie, strukturze i charakte-
rze zagospodarowania przestrzeni. 

Podstawowe znaczenie dla kreowania przestrzeni mają sami turyści, to ich 
bowiem decyzje podejmowane w zakresie miejsca docelowego wyjazdu stają się 
czynnikiem sprawczym pojawienia się szeroko rozumianej działalności turys-
tycznej w określonej przestrzeni, a co za tym idzie – powstania przestrzeni turys-
tycznej. Dodatkowo, wymagania turystów co do sposobu obsługi, charakteru 
spędzania czasu wolnego i rodzaju podejmowanych aktywności mają kluczowe 
znaczenie dla powstającej struktury, zagospodarowania i charakteru przestrzeni 
turystycznej. 

W sposób jednoznaczny rozwój turystyki kształtuje przestrzeń w jej wymia-
rze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Konsekwencje rozwoju turys-
tyki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, pojawiające się na tych płaszczyznach 
w sposób fundamentalny przyczyniają się do ukształtowania i funkcjonowania 
systemu społeczno-gospodarczego na danym obszarze. Wpływają one bowiem 
na tak istotne jego elementy, jak rynek pracy czy koszty funkcjonowania systemu 
(w warunkach wysokiej sezonowości oraz wysokich kosztów środowiskowych), 
skutecznie determinując lokalny budżet. Nie bez znaczenia pozostają zmiany 
środowiskowe zachodzące pod wpływem turystyki, gdyż ich negatywne kon-
sekwencje mogą zaburzać funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego, 
podnosić koszty tego funkcjonowania, a w sytuacjach krańcowych spowodować 
utratę funkcji turystycznej oraz zanik przestrzeni turystycznej (np. przez jej prze-
kształcenie na inny typ przestrzeni funkcjonalnej).

Najłatwiej identyfi kowane są zmiany w przestrzeni powstające na płasz-
czyźnie gospodarczej, gdyż najczęściej oznaczają wzrost zasobności obszaru, 
przekładający się zarówno na zauważalny rozwój gospodarczy, jak i wzrost 
poziomu życia mieszkańców. Równocześnie jednak następuje zmiana struk-
tury przestrzeni, będąc najbardziej zauważalnym od strony wizualnej skutkiem 
kształtowania przestrzeni przez turystykę. Działania związane z kreowaniem 
produktów turystycznych w obszarze oraz obsługa turystów stają się czynnikiem 
sprawczym procesów lokalizacyjnych, których konsekwencją jest tworzenie 
nowych elementów układu przestrzennego poprzez rozbudowę (bądź tworzenie 
od podstaw) systemu infrastruktury technicznej i społecznej. 

Wśród procesów lokalizacyjnych przeważają procesy stymulowane, które 
mają dostosować strukturę przestrzenną obszaru do potrzeb i oczekiwań turys-
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tów10. W tej kategorii można rozpatrywać rozwój infrastruktury turystycznej 
obszaru, inwestycje zapewniające dostęp do walorów turystycznych i ich ochronę 
(z działaniami na rzecz ochrony środowiska włącznie) czy tworzenie nowych 
atrakcji turystycznych stanowiących element produktu turystycznego obszaru. 
Równolegle uruchamiane są procesy przestrzenne o charakterze indukcyjnym 
i adaptacyjnym, wymuszane przez konieczność dostosowania istniejącego 
systemu przestrzennego i gospodarczego do nowych warunków funkcjonowania 
(z dominującym znaczeniem turystyki), co wymaga przeorganizowania istnieją-
cych struktur (często również ich rozbudowy) tak, aby możliwe było prawidłowe 
funkcjonowanie powstającego systemu społeczno-gospodarczego, łączącego ist-
niejące i nowo lokowane elementy. Dotyczy to przede wszystkim dostosowania 
infrastruktury komunalnej obszaru, do wymogów liczby osób, które jednocześ-
nie, w okresie sezonu turystycznego, muszą z niej korzystać, przy równoczes-
nym uwzględnieniu potrzeb stałych mieszkańców (sieć wodno-kanalizacyjna, 
energetyczna, telekomunikacyjna i in.). W dalszej perspektywie czasowej poja-
wiają się procesy przestrzenne o charakterze autonomicznym, generowane przez 
nierównomierny rozkład ruchu turystycznego (a co za tym idzie – infrastruk-
tury). Procesy kontynuowane są odległą w czasie konsekwencją zróżnicowanych 
działań w przestrzeni podejmowanych doraźnie (np. obejmują szereg działań 
związanych z decyzjami dotyczącymi przeznaczenia gruntów i ich późniejszych 
konsekwencji). Uwzględniając mechanizm działania procesów przestrzennych 
uruchomionych przez konieczność obsługi ruchu turystycznego, można wska-
zać na dodatkowe procesy, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze przestrzeni, 
takie jak: 
− inwazji-sukcesji, wiążących się z wypieraniem przez działalność turystyczną 

innych typów działalności, takich jak rolnictwo czy rybactwo;
− koncentracji, prowadzących do maksymalnego skupiania się infrastruktury 

(turystycznej i paraturystycznej) w określonych fragmentach przestrzeni (jak 
najbliżej walorów turystycznych), a także maksymalnego skupienia zjawisk 
turystycznych (i ich konsekwencji) w czasie sezonu letniego. Pogłębienie pro-
cesów koncentracji ma związek z wykorzystywaniem przez lokalizacyjne pro-
cesy przestrzenne (związane z turystyką) zewnętrznych efektów skali, które 
ułatwiając i uatrakcyjniając prowadzenie działalności turystycznej w danym 
obszarze (poprzez np. tworzenie sieci instytucji obsługujących i współdziała-
jących z przedsiębiorstwami turystycznymi, istnienie zasobów siły roboczej 

10  Tamże, s. 345.
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przygotowanej do pracy w turystyce), przyczyniają się do kumulacji różnych 
form działalności związanych z turystyką; 

− segregacji, które przy postępującym rozwoju ruchu turystycznego i form jego 
obsługi (wywołujących zmiany w strukturze regionu) powodują wyraźne 
wyodrębnienie obszaru spośród obszarów otaczających, wynikające z jego jed-
norodności (funkcjonowanie obszaru jest podporządkowane wiodącej funkcji 
turystycznej, określającej charakter systemu społeczno-gospodarczego oraz 
rodzaj struktur przestrzennych) oraz najczęściej wyższego poziomu rozwoju 
infrastruktury i poziomu życia ludności;

− dyfuzji, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania określonych form gospo-
darowania (w tym przypadku związanych z turystyką) na jednostki będące 
częściami systemu, a (z różnych przyczyn) nierealizujące wcześniej działań 
związanych z główną funkcją obszaru;

− decentralizacji, szczególnie widocznej w czasie sezonu letniego, kiedy – okre-
sowo – następuje przejęcie przez jednostki elementarne niektórych funkcji 
ośrodka centralnego i ich realizacja zarówno w stosunku do ludności przy-
jezdnej, jak i miejscowej11. 

Procesy lokalizacyjne indukowane przez turystykę kształtują strukturę 
przestrzeni, wprowadzając do niej szereg elementów o charakterze stałym i cza-
sowym. W zależności od liczby turystów i celu, w jakim przyjeżdżają do danego 
regionu, przekształcenia przestrzeni mają różną intensywność i formę. W każ-
dym przypadku następuje zagospodarowanie przestrzeni przez niezbędne ele-
menty infrastruktury transportowej oraz udostępniającej walory turystyczne. 
W zależności od dominującej w regionie formy turystyki z różnym natężeniem 
pojawiają się kolejne elementy niezbędne dla realizacji wyjazdu turystycznego: 
obiekty zapewniające nocleg, wyżywienie i organizację czasu wolnego. Równo-
legle rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę paraturystyczną obejmującą han-
del i usługi, takie jak elektroenergetyka, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków, ciepłownictwo i gazownictwo, telekomunikacja, poczta. Dodatkowymi 
czynnikami przyczyniającymi się do przekształceń w strukturze przestrzeni mogą 
być także zmiany powodowane przez turystykę na rynku pracy oraz w lokal-
nym budżecie. Zwiększone przychody pozwalają na podejmowanie w regionie 
zróżnicowanych działań, z których dużą część stanowią inwestycje infrastruk-
turalne tworzące nowe elementy budujące przestrzeń. Rosnący poziom i zróż-
nicowanie zagospodarowania zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu 

11  Tamże, s. 347.
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i w sposób wtórny mogą przyczynić się do zmian w sposobie zagospodarowania 
i charakterze przestrzeni (przyciągając inwestorów nie tylko z branży turystycz-
nej). Aktywizacja zawodowa lokalnych społeczności, wyrażająca się zarówno we 
wzroście zatrudnienia (często jedynie sezonowym), jak i dywersyfi kacji zawodo-
wej12, przyczynia się do wzrostu zamożności ludności, co może znajdować wyraz 
w podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych znajdujących swoje 
konsekwencje w przestrzeni. Kreując nowe formy przestrzenne i przyczyniając 
się do zmiany (likwidacji bądź przebudowy) elementów już istniejących, działal-
ność turystyczna w sposób istotny wpływa na przestrzeń regionu, podporządko-
wując ją w dużej mierze wymaganiom turystów.

3. TURYSTYKA A ŁAD PRZESTRZENNY

Turystyka powoduje powstawanie nowych elementów zagospodarowania 
przestrzeni, które najczęściej są wykorzystywane jedynie w okresie sezonu tury-
stycznego, zaś konsekwencje krajobrazowe i funkcjonalne mają charakter stały. 
W takiej sytuacji najczęściej dochodzi do zaburzenia ładu przestrzennego i za-
niku części (lub nawet większości) wartości, które wzbudziły zainteresowanie 
turystów oraz zadecydowały o rozwoju turystyki w regionie.

Ład przestrzenny, obok innych czynników istotnych dla rozwoju turystyki, 
zaczyna mieć coraz większe znaczenie, gdyż jego wpływ zaznacza się zarówno 
wśród czynników decydujących o wyjeździe turystycznym, jak i tych, które mają 
znaczenie dla przebiegu podróży turystycznej i jej oceny (co ma kluczowe zna-
czenie dla organizatorów turystyki). Nowe trendy, które pojawiły się w turys-
tyce, oraz wzrost świadomości ekologicznej powodują, że turyści, wyjeżdżając 
z miejsc stałego zamieszkania (najczęściej zurbanizowanych, zanieczyszczonych 
oraz hałaśliwych), kierują się do regionów turystycznych, poszukując optymal-
nych warunków dla spędzenia czasu wolnego, których fundamentem (często 
nawet nieuświadomionym) jest ład przestrzenny, gwarantujący satysfakcjonu-
jący wypoczynek. Z punktu widzenia rozwoju turystyki istotne jest więc dążenie 
do zachowania (lub przywrócenia) ładu przestrzennego, gdyż jest on w pewnym 
sensie gwarantem atrakcyjności turystycznej obszaru. Daje również podstawy do 
zrównoważonego rozwoju obszaru, który jest niezbędnym wymogiem we współ-

12  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 
1998, s. 96.
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czesnym świecie. Ścisłe powiązanie rozwoju zrównoważonego z przestrzenią 
określa stanowisko defi niujące rozwój zrównoważony jako ład (porządek) zin-
tegrowany, w którym następuje harmonizacja zasad, celów i instrumentów polityki 
ekologicznej, ekonomicznej, społecznej i przestrzennej13. Rozwój zrównoważony 
powinien zapewnić społecznościom przyrodnicze podstawy egzystencji oraz 
wprowadzić ład w środowisku ich życia14. Ład, który jest kluczowym pojęciem 
w ramach zrównoważonego rozwoju, można rozpatrywać na płaszczyźnie ekolo-
gicznej, społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej15. Najczęściej jednak stosuje 
się pojęcie ładu przestrzennego, które w szerokim ujęciu łączy wszystkie kategorie 
ładu, oznaczając sposób organizacji przestrzennej i funkcjonowania systemu spo-
łeczno-ekonomicznego realizującego kryteria racjonalności społecznej i umoż-
liwiającego prawidłowe działanie systemu oraz utrzymanie odpowiedniego stanu 
środowiska. Ład przestrzenny rozumiany jest wówczas jako stan uporządkowanej 
różnorodność form i funkcji, umożliwiający optymalne (racjonalne społecznie 
i efektywne kosztowo) funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa w prze-
strzeni, z najmniejszą możliwą liczbą konfl iktów pomiędzy różnymi podmio-
tami oraz brakiem degradacyjnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze16. 
W ujęciu statycznym ład przestrzenny oznacza stan, w którym wszystkie ele-
menty zagospodarowania przestrzennego znajdują się w układzie optymalnym17. 
W ujęciu dynamicznym zaś jest procesem ciągłego, wzajemnego, optymalnego 
dostosowania się poszczególnych elementów przestrzeni względem siebie oraz 
dążeniem do przywrócenia układu optymalnego, jeśli został zachwiany na skutek 
działania różnych czynników związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym. 
Dążenie do ukształtowania i zachowania ładu przestrzennego wyraża się przez 
działania, które pozwalają na jak najbardziej oszczędne i zgodne z predyspozy-
cjami dysponowanie zasobami przestrzeni, przy równoczesnym zachowaniu ten-
dencji rozwojowych w sferze gospodarczej i społecznej oraz zapewnieniu coraz 
bardziej równomiernego rozwoju przestrzennego. Ład przestrzenny zapobiega 
powstawaniu konfl iktów przestrzennych w konkurencji o miejsca lokalizacji 

13  B. Fiedor, Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, „Ekonomia i Śro-
dowisko” 1999, nr 1 [14], s. 30–31.

14  S. Nahotko, Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Ofi cyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002, s. 56.

15  D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 36.
16  B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych..., s. 16.
17  J. Leśniak, Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1985, s. 15.
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i zasoby środowiska oraz minimalizuje negatywne skutki ingerencji w środowi-
sko przyrodnicze. 

W przypadku dominacji funkcji turystycznej ład przestrzenny oznacza m.in. 
odpowiednie zagospodarowanie obszarów przeznaczonych do rozwoju działal-
ności turystycznej. Dla osiągnięcia ładu przestrzennego konieczne jest, aby struk-
tury przestrzenne powstające jako wynik zwiększania atrakcyjności turystycznej 
obszaru czy też dla obsługi ruchu turystycznego zachowywały: 
– logikę przestrzenną, czyli funkcjonalność w rozmieszczeniu elementów gos-

podarczych i społecznych w przestrzeni;
– przestrzenną czytelność, czyli jasność układu oraz właściwość wywoływania 

wyraźnych obrazów przestrzennych w świadomości podmiotów gospodar-
czych działających w przestrzeni;

– walory środowiska przyrodniczego, jego zdolności do utrzymywania rów-
nowagi wewnętrznej, zdolności do regenerowania się, zdolności do zaspo-
kajania odradzających się potrzeb ludzkich, jego możliwie niskiego stopnia 
antropogenizacji;

– optymalizację ruchów (przemieszczeń) osób, towarów, środków pieniężnych 
i informacji w przestrzeni;

– piękno otoczenia wynikające z istnienia i zachowania pozytywnych, oddzia-
łujących na człowieka form przestrzennych (naturalnych, przekształconych 
i sztucznych) oraz proporcji między nimi i ich lokalizacji względnej;

– racjonalny współczynnik ekologiczny, czyli dostosowanie struktur prze-
strzennych gospodarki do struktur zachowań przestrzennych człowieka jako 
jednostki i jako mniej lub bardziej zorganizowanych grup społecznych;

– optymalną, sprzyjającą rozwojowi, relację między centrum a obszarami pe-
ryferyjnymi18.

Dążenie, osiągnięcie i utrzymanie ładu przestrzennego jest możliwe przy 
stosowaniu określonych zasad gospodarki przestrzennej, rozumianej zarówno 
jako gospodarowanie w przestrzeni, jak i gospodarowanie przestrzenią. Gos-
podarka przestrzenna ustala zasady racjonalnego wyboru lokalizacji, prze-
strzennych powiązań i przestrzennej organizacji oraz drogi rozwoju układów 
lokalizacyjnych, interakcyjnych i organizacyjnych. W interesie ogólnym jest, 
aby gospodarowanie przestrzenią opierało się na ogólnej zasadzie gospodarności, 
czyli maksymalizacji efektów przy danych zasobach przestrzeni i minimalizacji 

18  K. Kuciński, Geografi a ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warsza-
wa 2004, s. 23.
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nakładów dla osiągnięcia danych efektów19. W sposób bezpośredni gospodarka 
przestrzenna jest realizowana przez podmioty gospodarcze i miejscową ludność, 
pośrednio zaś uczestniczą w niej organy administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego, które w procesie sterowania rozwojem przestrzennym danej jed-
nostki terytorialnej wykorzystują zróżnicowane środki oddziaływania. Spośród 
tych środków szczególne znaczenie przypada grupie narzędzi planistycznych, 
do których zalicza się: strategię rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego obszaru, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, wieloletni program inwestycyjny oraz decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu20. Stanowią one bowiem podstawę dla 
racjonalnego zagospodarowania przestrzeni i stworzenia właściwych warun-
ków rozwoju gospodarczego. Kluczowe znaczenie ma więc kreowanie strategii 
rozwoju turystyki, w ramach której mogą zostać określone warunki jej rozwoju 
uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju oraz dążenie do osiągnięcia 
lub utrzymania ładu przestrzennego.

Podsumowanie

Wśród czynników kształtujących przestrzeń stale zwiększa się znacze-
nie turystyki, która dążąc do zaspokojenia potrzeb turystów, w coraz bardziej 
agresywny sposób zawłaszcza przestrzeń, eliminując inne rodzaje działalności 
i stając się głównym czynnikiem decydującym o wielkości, kształcie, strukturze 
i charakterze przestrzeni. Kształtowanie przestrzeni przez turystykę odbywa się 
na wszystkich płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, środowiskowej oraz 
przestrzennej. Procesy przestrzenne, tworząc nową jakość w przestrzeni, czę-
sto powodują zaburzenie ładu przestrzennego, przyczyniając się do obniżenia 
atrakcyjności obszaru dla turystów, a w krańcowym przypadku nawet do zaniku 
funkcji i przestrzeni turystycznej. Coraz istotniejsze staje się więc dążenie do 
osiągnięcia i utrzymania ładu przestrzennego, bezpośrednio związane z realizacją 
założeń zrównoważonego rozwoju, będące szansą dla zachowania atrakcyjności 
turystycznej regionów i ich dalszego rozwoju.

19  W.M. Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Byd-
goszcz–Poznań 2003, s. 31.

20  Tamże, s. 151.
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THE SHAPING OF SPACE BY TOURISM

Summary

A key characteristic of space is its limitation, which determines the scope and nature 
of its usage. In a space take place various human activities. Its share in occupying a space 
increases in proportion to their importance in the modern world. The growing importance 
of tourism as a way to spend leisure time, which consequences in a number of tourists and 
connected economic benefi ts, results in the fact that tourism becomes a major determinant 
of the type and nature of space. In particular, it is clearly visible in areas with a domi-
nant tourism function, where spatial structure is shaped solely by tourism. The processes 
of creating a new spatial quality in the region may cause a spatial disorder, reducing the 
tourism attractiveness in the area and, in extreme cases, even a loss of tourism func-
tion in the region. It becomes increasingly important therefore to achieve and maintain 
the spatial order, which is directly associated with the achievement of the objective 
of sustainable development, which is an opportunity to preserve the attractiveness 
of tourist regions and their further development.

Translated by Beata Meyer
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WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH 
I ANTROPOGENICZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI 

NA OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWEGO 
PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Wprowadzenie

W założeniach wyjściowych do Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Kraju (1999) podkreślono potrzebę równoważenia wzrostu ruchu turystycznego. 
Celowa wydaje się rozbudowa bazy turystycznej i promocja rejonów dotych-
czas mniej popularnych, w których natężenie ruchu turystycznego jest relatywnie 
małe i które mogłyby odciążyć obszary najbardziej uczęszczane.

Regionem o dużym potencjale walorów przyrodniczych i antropogenicz-
nych, który mógłby się stać w większym stopniu miejscem recepcji turystycznej, 
jest województwo podlaskie, w całości położone na terenie tzw. Zielonych Płuc 
Polski1. Na szczególną uwagę zasługują tereny Puszczy Knyszyńskiej, zaliczane 
do najbardziej interesujących pod względem środowiskowym i kulturowym. 
Decyduje o tym ich położenie na polsko-białorusko-litewskim pograniczu, 
z czym wiąże się bogactwo naturalne i etniczne oraz w znacznej części zachowany 
tradycyjny krajobraz zabudowy wsi. Puszcza Knyszyńska to jeden z ostatnich 

1  H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki 
w województwie podlaskim, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 35–38.
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w Europie rejonów o stosunkowo mało skażonej, urokliwej przyrodzie. Ma do 
zaoferowania liczne zakątki, które stwarzają możliwość rozwijania naszej wraż-
liwości w kontakcie z pięknem środowiska naturalnego i wielokulturowością.

1. OGÓLNE ATRAKCJE PRZYRODNICZO-ANTROPOGENICZNE PARKU 
KRAJOBRAZOWEGO PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Puszcza Knyszyńska należy do największych zwartych kompleksów leśnych 
w kraju. Określa się ją, jako „młodszą siostrę Puszczy Białowieskiej”. Z uwagi na 
cenne wartości przyrodnicze i wielokulturowość została objęta różnymi formami 
ochrony. W całości znajduje się na terenie tzw. Zielonych Płuc Polski. Powołany 
tu w 1988 roku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to obszar lasów i dolin 
rzecznych o łącznej powierzchni 74 447 ha. Wskazany obiekt stanowi drugi co 
do wielkości park krajobrazowy w Polsce. Tereny puszczańskie oraz Niecka Gró-
decko-Michałowska pozostają w granicach sieci ekologicznej Natura 2000.

Omawiane tereny obejmuje strefa kulturowego polsko-białoruskiego pogra-
nicza przejściowego. Pobliska granica z Republiką Białorusi stanowi najbardziej 
wysunięty na wschód rejon Unii Europejskiej. Nieodłączny element kresowej 
specyfi ki i nastroju stanowi przepiękny oraz cenny miejscowy krajobraz rolni-
czo-leśny. Pozwala on na kontemplację natury i oderwanie się od codziennego 
zgiełku życia miejskiego. Tu można odnaleźć właściwe proporcje w odczuwaniu 
sacrum i profanum.

We wstępnych badaniach pilotażowych, do których nawiązuje prezentowana 
dysertacja, wykorzystano m.in. metodę sondażu diagnostycznego. W 2006 roku 
przeprowadzono ankietę audytoryjną w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku na próbie 44 respondentów. Kwestionariusz badawczy zawierał 
27 pytań merytorycznych, w tym dotyczących perspektyw kreowania marko-
wych produktów turystycznych. Liczba wariantów odpowiedzi była sprecyzo-
wana przy każdym pytaniu. 

Rozpatrując atuty turystyczne obszaru Puszczy Knyszyńskiej, należy wska-
zać na walory przyrodnicze (stosunkowo lepiej rozpoznane) oraz wartości histo-
ryczno-kulturowe (jeszcze czekające na wypromowanie). Opinie respondentów 
odnośnie do tego zagadnienia przedstawia tabela 1.
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Tabela 1 

Walory turystyczne Puszczy Knyszyńskiej

Walory turystyczne
A B C D

(%)*

Walory przyrodnicze

1. Warunki mikroklimatyczne 21 14 2 2
2. Wysoki stopień naturalności 

krajobrazu 21 12 12 17
3. Zróżnicowanie krajobrazu 5 5 12 –
4. Ukształtowanie terenu 10 5 5 5
5. Bogata szata roślinna 29 17 10 29
6. Ostoje cennych gatunków zwie-

rząt 7 17 17 7
7. Stanowiska cennych gatunków 

roślin 12 5 10 –
8. Obiekty przyrody nieożywionej 7 7 7 –
9. Obecność zbiorników i cieków 

wodnych 5 5 5 2
10. Obecność form ochrony 17 12 12 7

Walory historyczno-
-kulturowe

11. Muzea 12 5 5 –
12. Obiekty sakralne 17 17 12 2
13. Rezydencje, pałace, dwory 5 7 5 12
14. Ruiny 5 2 10 5
15. Miejsca związane ze sławnymi 

ludźmi, zdarzeniami historycz-
nymi 7 10 5 9

16. Stanowiska archeologiczne 2 10 5 7
17. Obiekty folkloru regionalnego 12 12 24 5
18. Produkty regionalne (rękodzieło, 

potrawy) 24 21 17 20
19. Miejsca bitew 2 12 5 –
20. Mozaika narodowościowo-

-religijna 20 10 12 10
Walory 

uzdrowiskowe – – – 2
* Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wskazać po kilka różnych 

wariantów:
A – główne walory w rejonie Puszczy Knyszyńskiej (maks. 3)
B – najważniejsze walory, szczególnie warte promowania w rejonie Puszczy Knyszyńskiej 

(maks. 3)
C – główne walory najbardziej charakterystyczne dla terenów Puszczy Knyszyńskiej i jej okolic 

– wyróżniające ją na tle innych terenów (maks. 3)
D – jeden walor przyrodniczy i jeden walor etniczno-kulturowy, dzięki którym można zarekla-

mować Puszczę Knyszyńską potencjalnym turystom

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Spośród atrakcji przyrodniczych badani zwracają uwagę na korzystne 
warunki mikroklimatyczne (21%), wysoki stopień naturalności krajobrazu (21%), 
które przesądzają o celowości nadania Supraślowi statusu uzdrowiska. Natomiast 
bogata szata roślinna (29%), stanowiska cennych gatunków roślin (12%), obec-
ność form ochrony (17%) oraz ostoje cennych gatunków zwierząt (7%) wskazują 
na przesłanki rozwijania na tym terenie specjalistycznej turystyki przyrodniczej.

Zdaniem studentów, głównymi wartościami sacrum są: mozaika narodowoś-
ciowo-wyznaniowa (20% wskazań ogółu respondentów) oraz bogactwo cennych 
obiektów religijnych (17%). Ponadto wielki atut omawianego rejonu stanowią 
produkty regionalne (rzemiosło, potrawy – 24%) oraz obiekty miejscowego folk-
loru (12%).

Obok unikatowości przyrodniczej, zdaniem respondentów, do najważniej-
szych walorów szczególnie wartych promowania należą wyroby regionalne 
(21%), imprezy folklorystyczne (12%), miejsca związane ze sławnymi ludźmi 
i zdarzeniami historycznymi (10%). Bardzo ważną rolę przypisuje się tu obiektom 
sakralnym (17%) oraz bogactwu narodowościowo-religijnemu (10%). Badani są 
zgodni co do tego, iż obiekty folkloru regionalnego (24%) oraz produkty tra-
dycyjne (17%) wyróżniają tereny Puszczy Knyszyńskiej na tle kultury innych 
obszarów. Mając wskazać jeden najważniejszy walor, którym można zarekla-
mować badany teren potencjalnym turystom, wskazują najczęściej bogatą szatę 
roślinną (29%), wysoki stopień naturalności krajobrazu (17%) w odniesieniu 
do atutów środowiska przyrodniczego oraz produkty regionalne (20%), zabytki
– rezydencje, pałace, dwory (12%), i mozaikę narodowościowo-religijną (10%) 
w zakresie wartości antropogenicznych.

2. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ W PKPK 

Osobliwością Puszczy Knyszyńskiej jest malownicza, urozmaicona rzeźba 
terenu, przypominająca trochę rejony pojezierne. O atrakcyjności turystycznej 
pejzażu Puszczy Knyszyńskiej decydują nie tylko lasy, lecz także sfałdowanie 
terenu. W krajobrazie Puszczy Knyszyńskiej najbardziej widoczne, ciekawe 
i malownicze jest wyniesienie na odcinku Gródek – Dolina Supraśli, ciągnące 
się do Czarnej Białostockiej, nazywane Wałem Świętojańskim. Potencjalnie sta-
nowi najlepszy punkt widokowy. Można by stąd podziwiać panoramę niemal 
całej puszczy, gdyby nie porastający grzbiet gęsty drzewostan. Kulminacja to 
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Góra św. Jana – 214 m n.p.m. Jest położona ok. 1 km na północ od miejscowości 
Królowy Most. Najniżej położone miejsce w rejonie puszczańskim usytuowane 
jest niedaleko wsi Dąbrówki (2 km od Wasilkowa) i osiąga 119 m, licząc od 
poziomu morza. Wprawdzie nie jest to depresja, ale od najwyższego „szczytu” 
w tych okolicach dzieli je 95 m, a to już dużo jak na obszar nizinny2.

Przez część Wzgórz Świętojańskich prowadzi niezwykle urokliwy, znako-
wany na czerwono pieszy szlak turystyczny. Jego atrakcję stanowią niepowta-
rzalne widoki, tereny leśne z bogactwem runa, śródleśne strumienie, miejsca 
pamięci narodowej, a także znaczne różnice wzniesień. Trasy opisywanych 
wzgórz są przydatne do uprawiania kolarstwa górskiego. Odznaczają się znacz-
nym stopniem trudności, a ich pokonanie dostarcza uczestnikom wielu wrażeń. 

Jednym z najcenniejszych wartości przyrodniczych parku, istotnych rów-
nież z punktu widzenia penetracji turystycznej, są wody, a zwłaszcza źródliska, 
rzadko obecnie spotykane w nizinnym krajobrazie Polski. W okolicach pusz-
czańskich ich liczba jest stosunkowo wysoka i wynosi ok. 4303.

Ze względu na usytuowanie w krajobrazie, czystość wody, naturalny cha-
rakter roślinności i świata zwierzęcego przywodzą na myśl dawne uroczyska 
i dlatego są niezwykle atrakcyjne dla osób spragnionych kontaktu z unikatowymi 
elementami środowiska przyrodniczego. Wspólną cechę wszystkich źródeł na 
terenie parku stanowią małe wahania temperatury wody w ciągu roku. Dzięki 
temu większość z nich zimą nie zamarza, co daje piękny efekt krajobrazowy 
na tle pokrywy śnieżnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istnienie źródlisk 
jest zagrożone z uwagi na obniżający się poziom wód gruntowych (na skutek 
suszy hydrologicznej oraz melioracji). Niepowtarzalny wygląd źródlisk potra-
fi ą docenić turyści wrażliwi na piękno natury. Źródliska odgrywają istotną rolę 
w zasilaniu cieków, stanowiąc również bardzo często wodopój dla dzikich zwie-
rząt. Stąd łatwo tu spotkać jelenie, łosie, sarny i dziki lub przynajmniej obejrzeć 
ich tropy, co jest interesujące dla koneserów turystyki przyrodniczej. Do wydaj-
niejszych stref źródliskowych należą obiekty w Pieszczanikach, Bachmatówce, 
Kantorówce, Ostrowiu i rezerwacie Krzemianka. 

Wody powierzchniowe parku stanowią niezwykle malowniczy składnik 
panoramy puszczańskiej i wzbudzają zachwyt wśród przyjezdnych. Większość 
rzek, zwłaszcza śródleśnych, zachowała swój naturalny, meandrujący (kręty) 

2  M. Masłowski, J. Ryś, Krajobraz polodowcowy, w: Puszcza Knyszyńska – szkice leśników, 
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, PKPK, Białystok 2008, s. 11.

3  Tamże, s. 12.
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przebieg. Blisko 95% obszaru parku leży w zlewni Supraśli. Jest to główny 
i najdłuższy ciek tych okolic (106,5 km), uchodzący do Narwi. Może być wyko-
rzystany do aktywnej turystyki kajakowej.

Szata roślinna doliny Supraśli jest wyjątkowo bogata oraz atrakcyjna pod 
względem estetyczno-przyrodniczym. Tu możemy podziwiać (np. płynąc kaja-
kiem) gatunki popularnie nazywane liliami wodnymi. Ze względu na dużą róż-
norodność występujących tu organizmów oraz walory krajobrazowe Supraśl 
wzbudza zainteresowanie nie tylko wśród turystów i kajakarzy, lecz także cieszy 
się popularnością w gronie wędkarzy. Można tu złowić 28 gatunków ryb. Z cie-
kawszych warto wymienić szczupaki, pstrągi, karpie, lipienie czy jazie.

Urozmaicona rzeźba terenu oraz rzeka Supraśl wraz z dopływami stwarzają 
dobre warunki do rekreacji. Najpiękniejsze pejzaże znajdują się w Królowym 
Moście, Kołodnie, Borkach, Sofi polu, Załukach, Lipowym Moście, Piłatow-
szczyźnie i Józefowie. Przez te miejscowości i ich okolice biegną główne szlaki 
turystyczne.

Prawdziwą wizytówką puszczy jest sosna ekotypu supraskiego, zwana 
również masztową. Sosny rosnące w zwarciu na odpowiednim siedlisku są 
w omawianym rejonie wyjątkowo dorodne i przez stulecia dostarczały cennego 
surowca4. Mając to na uwadze, warto zaliczyć sosnę, obok wierzby i brzozy, do 
najbardziej polskich drzew. W zależności od stanowiska może zmieniać swój 
pokrój. Jeśli rośnie w stosukowo gęstym borze, a tak bywa najczęściej, na gle-
bie lekkiej i dość kwaśnej, przybiera formę gonnego drzewa, dochodzącego do 
30 m wysokości, z niewielkim obłoczkiem korony na szczycie. Dostarcza wtedy 
wartościowego, sprężystego drewna, bez sęków. Stąd jego wykorzystanie od 
XVI wieku na maszty okrętów w Europie Zachodniej, dokąd docierało spławiane 
rzekami Supraślą, Narwią, Bugiem i Wisłą aż do Gdańska. 

Oryginalność roślinności parku w porównaniu z innymi rejonami kraju 
jest związana z odrębnością klimatu Podlasia, który charakteryzuje się znaczną 
surowością. Powoduje to przejściowy charakter szaty roślinnej regionu pusz-
czańskiego, który polega na występowaniu w sąsiedztwie gatunków środkowo-
europejskich oraz Europy Północno-Wschodniej. Cechę wyróżniającą Puszczę 
Knyszyńską spośród innych kompleksów leśnych w Polsce stanowi jej charakter 
borealny, który oznacza podobieństwo do południowo-zachodniej tajgi. 

4  J. Sokólska, H. Leniec, Puszcza Knyszyńska, Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu, 
Supraśl 1996, s. 7.
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Poza drzewami i krzewami w całej Puszczy Knyszyńskiej doliczono się 
ok. 770 pozostałych gatunków roślin naczyniowych. Duże znaczenie z punktu 
widzenia zarówno turystów, jak i społeczności lokalnej mają rośliny runa leśnego. 
Należy tu wymienić przede wszystkim borówki o owocach jadalnych: czernicę 
i brusznicę. Puszcza Knyszyńska stanowi również cel zbieraczy grzybów oraz 
ziół.

Niezwykle ciekawy zestaw gatunkowy tworzy tzw. aspekt wiosenny lasu 
grądowego, który może być poznawany w ramach turystyki fl orystycznej. Bogac-
two fl ory Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej sprawia, iż wśród roślin 
spotyka się tu wiele gatunków podlegających ochronie. Częściej spotykane spo-
śród nich to m.in.: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, tajęża jedno-
stronna, lilia złotogłów, widłak wroniec, gnidosz królewski, widłak cyprysowaty, 
listera jajowata, chamedafne północna.

Zróżnicowana i dobrze zachowana fl ora Puszczy Knyszyńskiej sprzyja 
bogactwu jej świata zwierzęcego. Jest on charakterystyczny dla Niżu Europy 
Środkowej i wykazuje podobieństwo do fauny Puszczy Białowieskiej oraz Augu-
stowskiej, z którymi kiedyś ten kompleks leśny był połączony.

Bardzo interesującym przedstawicielem ornitofauny jest remiz. To taki 
„polski wikłacz”. Buduje najpiękniejsze gniazdo wśród ptaków krajowych. Do 
gatunków dominujących ornitofauny, które można spotkać w czasie prawie każ-
dej wyprawy do lasu czy spaceru po łące, należą: zięba, świstunka, rudzik, pier-
wiosnek, drozd śpiewak, trznadel, świergotek drzewny i skowronek. Pozwala to 
na obcowanie z klejnotami przyrody wszystkim turystom5.

Spośród płazów wyróżnia się rzekotka drzewna. To jedyny w naszej faunie 
reprezentant żab drzewnych. Nie bez powodu porównuje się ją do kameleona. 
Ubarwienie grzbietowej strony ciała tego gatunku jest trawiastozielone. Jednak 
w zależności od kolorytu otoczenia jego odcień może się zmieniać. Dzięki tej 
właściwości omawiany płaz potrafi  bezpiecznie ukryć się wśród liści6.

Stwierdzono dotychczas w Puszczy Knyszyńskiej występowanie 18 gatun-
ków drobnych ssaków. Przynależy do tej grupy osobliwy rzęsorek rzeczek. Spo-
tyka się go zawsze w pobliżu wody (stąd nazwa). W uśmiercaniu ofi ary pomaga 
mu jad zawarty w ślinie.

5  J. Ryś, Flora i fauna, w: Puszcza Knyszyńska. Przewodnik, Stowarzyszenie Przyjaciół Pusz-
czy Knyszyńskiej „Wielki Las”, Supraśl 2009, s. 40.

6  Tamże, s. 40–41.
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Puszcza Knyszyńska może pochwalić się obecnością żubrów, które stano-
wią największe współcześnie ssaki chronione w regionie północno-wschodnim. 
Bardzo atrakcyjnym mieszkańcem omawianego rejonu jest jeleń szlachetny, cha-
rakteryzujący się porożem wysokiej jakości. Drapieżniki reprezentują wilki, lisy, 
jenoty, kuny, łasice i gronostaje oraz nieliczne niestety rysie. Chociaż świat zwie-
rząt Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej nie ma okazów egzotycznych, 
jest cenny, dając możliwości rozwoju turystyki przyrodniczej (np. obserwacja 
godów płazów). Szansa spotkania na wolności żubrów, dużych drapieżników 
bądź ciekawych przedstawicieli ptaków jest wielką atrakcją dla turystów wędru-
jących po Puszczy Knyszyńskiej. Warto zatem zabrać ze sobą na wyprawy aparat 
fotografi czny.

3. SZANSE ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ W PKPK

Atrakcje dziedzictwa kulturowego uznaje się za jeden z zasadniczych 
powodów, dla których turyści zagraniczni odwiedzają bądź powinni odwiedzać 
Podlasie, a turyści krajowi poznają ten region naszego kraju. Obszar Parku Krajo-
brazowego Puszczy Knyszyńskiej pozostawał i pozostaje nadal w orbicie oddzia-
ływania różnych kultur Wschodu i Zachodu. Oprócz Polaków żyją tu Białorusini, 
Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Tatarzy i Romowie, a dawniej również Niemcy 
i Żydzi. Współżycie odmiennych grup kulturowych pozostawiło w tym rejonie 
niespotykaną gdzie indziej mozaikę narodowościową i religijną, która stwarza 
przesłanki do rozwoju na większą skalę turystyki, w tym antropogenicznej.

W turystyce, również w regionie puszczańskim, obserwuje się trend spędza-
nia wolnego czasu na poszerzaniu wiedzy oraz zdobywaniu nowych umiejętno-
ści, a nie tylko wyjazdów w formule „3 x S” (sun sand sky – słońce piasek niebo). 
Przykładowo turyści mogą uczestniczyć w swoistym „zatrzymaniu w czasie”, 
kiedy na Szlaku Rękodzieła Ludowego oglądają warsztaty i wyroby twórców 
ludowych7.

Warto odnotować również wpływ tendencji globalizacyjnych na kształ-
towanie się ruchu turystycznego. Niosą one z jednej strony niebezpieczeństwo 
asymilacji, uniformizmu i ujednolicenia, łącznie z zanikaniem różnorodności 
w zakresie życia społecznego. Coraz częściej jednak określone grupy etnogra-

7  J. Ryś, Turystyka w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, Biuletyn Informacyjny 
„Zielone Płuca Polski” 2008, nr 2 [36], s. 18.



213Wykorzystanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych...

fi czne, etniczne, narodowościowe uświadamiają sobie swoją tożsamość w ramach 
wielkiej wspólnoty międzynarodowej i państwowej8.

Odradza się regionalizm, rozumiany jako przywiązanie i miłość do swo-
jej „małej ojczyzny”, rodzinnej ziemi. Współcześnie opiera się on na hasłach 
powrotu do natury oraz uaktywnieniu samodzielności i odpowiedzialności za 
rodzimy obszar. Jest to szczególnie widoczne w uwarunkowaniach turystyki 
wiejskiej („powrót do korzeni”). Przedstawione prawidłowości są zgodne ze 
stwierdzoną mobilizacją etniczną wielu społeczności lokalnych, również w rejo-
nie Puszczy Knyszyńskiej9.

Statutowy cel PKPK stanowi ochrona zasobów naturalnych, krajobra-
zowych oraz wielokulturowości, a także prowadzenie działalności naukowej, 
dydaktycznej i rozwijanie turystyki proekologicznej. Realizację wymienionych 
funkcji ułatwiają zaaranżowane w Białym Dworku – siedzibie PKPK – przyrod-
niczo-etnografi czne sale wystawowe.

Na przestrzeni lat ekspozycja była wielokrotnie modernizowana. W latach 
1991–2008 odwiedziło ją ok. 45 tys. osób. Szczególne zainteresowanie budzi 
ona wśród uczniów różnych typów szkół, którzy zdobywali tutaj wiedzę przy-
gotowującą ich do wyjścia w teren (na przykład na ścieżki dydaktyczne). Zatem 
turystyka edukacyjna utrzymuje swoją ważną pozycję. Kolejną prawidłowością 
jest wzrost roli segmentu turystów indywidualnych, reprezentujących praktycz-
nie wszystkie większe ośrodki miejskie w kraju (od 1991 roku było to ponad 
4 tys. osób). Coraz częściej na miejsce recepcji turystycznej goście zagraniczni 
również wybierają okolice Puszczy Knyszyńskiej. Frekwencja ogólna w tej gru-
pie wyniosła w latach 1991–2008 ok. 1 tys. osób. Dotyczy to zarówno turystów 
ze wschodniego, jak i zachodniego kręgu kulturowego.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zajmuje się również promowa-
niem turystyki kwalifi kowanej. Przez puszczę przebiegają liczne interesujące 
szlaki turystyczne, w tym piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie i konne. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, iż tereny Puszczy Knyszyńskiej są atrakcyjne rów-
nież w okresie zimowym. Można tu uprawiać narciarstwo (wyciąg w Ogrodnicz-
kach). Niezapomnianych wrażeń dostarczają organizowane tu kuligi połączone 
często z imprezami integracyjnymi. Park Krajobrazowy współpracuje z innymi 
obiektami zajmującymi się leśną turystyką edukacyjną. Przykładem może być 
Arboretum w Kopnej Górze oraz Silvarium w Poczopku.

8  Tamże, s. 19.
9  Tamże.
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Placówka wystawowa w siedzibie PKPK współdziała w zakresie kanalizo-
wania ruchu turystycznego z Ławrą Supraską oraz Muzeum Ikon. Wymienione 
obiekty sakralne dysponują unikatowymi wartościami, które wzbudzają zainte-
resowanie nie tylko gości z kraju, lecz także z zagranicy. Wprowadzają w kli-
mat wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem sacrum prawosławia. 
Odwiedzający pozostają również pod wrażeniem nowej ekspozycji multimedial-
nej w Muzeum Ikon, które stanowi obecnie jedną z największych atrakcji turys-
tycznych na Podlasiu. W rejonie PKPK rozwija się turystyka pielgrzymkowa do 
takich ośrodków kultu, jak Święta Woda w Wasilkowie czy klasztor supraski.

Nie sposób pominąć polskiego orientu ze świątyniami i cmentarzami pol-
skich Tatarów. Celem turystyki sentymentalnej mogą być Krynki. Tu odnaj-
dziemy synagogi, obecnie niepełniące już funkcji sakralnych, oraz największy na 
Białostocczyźnie kirkut. Wielokulturowość PKPK uzupełniają zabytki poewan-
gelickie. Wystarczy obejrzeć eklektyczny pałac Buchholtzów w Supraślu, aby 
dostrzec ponadczasową urodę tej architektury. Magnesem przyciągającym 
turystów w rejon Puszczy Knyszyńskiej są imprezy organizowane przez miej-
scowe społeczności. Można tu wymienić coroczne Supraskie Spotkania z Naturą 
i Sztuką „Uroczysko”. Coraz większym oddźwiękiem cieszy się kultura grup 
mniejszościowych, w tym Białorusinów. To właśnie oni są inicjatorami Festiwalu 
Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”. Niezwykle cenny i malowniczy folk-
lor białoruski jest prezentowany w miejscowościach puszczańskich na różnych 
imprezach, spośród których warto wyróżnić „Siabrouskaju Biasiedu” w Gródku. 
Stwarza ona przesłanki do wielokulturowych kontaktów i zyskała znaczną popu-
larność także poza Podlasiem.

Mieszkańcy puszczańskich gmin pamiętają o potrzebach turystów. Po-
wstają piękne, stylowe pensjonaty oraz gospodarstwa agroturystyczne (serwu-
jące często kuchnię regionalną). Supraśl stoi też przed szansą rozwoju funkcji 
uzdrowiskowych.

4. PERSPEKTYWY RÓŻNYCH FORM I RODZAJÓW TURYSTYKI W PKPK

Największe szanse dla rejonu PKPK upatruje się w rozwoju alternatywnym, 
który uznaje się za najbardziej pożądany ze względów społecznych i ekonomicz-
nych. Warto podkreślić, iż owa wizja jest niezwykle atrakcyjna, ponieważ może 
przynieść znaczne korzyści, tak niematerialne, jak materialne. 
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Perspektywy rozwojowe stwarza przede wszystkim współwystępowanie 
dobrze zachowanego krajobrazu naturalnego oraz antropogenicznego. Rejon 
puszczański stanowi już obecnie uznany cel turystyki wypoczynkowej i rekrea-
cyjnej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Odnosi się to zwłaszcza do segmentu 
przyjezdnych z dużych aglomeracji miejskich (np. Warszawa, Białystok). Coraz 
chętniej podejmują oni wędrówki piesze, rowerowe, konne i kajakowe po wyty-
czonych szlakach. Puszcza Knyszyńska znana jest również z bogactwa runa 
leśnego, którego zbiór stanowi atrakcję dla turystów oraz źródło dodatkowego 
dochodu dla społeczności lokalnych.

Istnieją uzasadnione przesłanki do realizacji na omawianym obszarze eko-
turystyki, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości poznawania cennej miejsco-
wej fl ory i fauny. Tereny te odznaczają się bogactwem przyrodniczym, którego 
odkrywanie może być źródłem niepowtarzalnych przeżyć poznawczych i este-
tycznych, a także oddziaływuje leczniczo na kondycję fi zyczną i psychiczną 
(np. sylwanoterapia). Leśny mikroklimat przesądza o perspektywach Supraśla 
jako uzdrowiska. Ponadto tereny wiejskie są predestynowane do wspierania 
agroturystyki. Zatem potencjał ekologiczny, a zwłaszcza czystość środowiska, 
stanowi wielki atut w rozwoju gospodarczym rejonu PKPK, stwarzając prze-
słanki do wprowadzenia w życie zrównoważonych form leśnictwa, rolnictwa 
i turystyki. 

Obok walorów klimatyczno-przyrodniczych występują tu ważne wartości 
antropogeniczne (przede wszystkim unikatowa wielokulturowość i wielowyzna-
niowość). Spuściznę religijną oraz miejscowe zwyczaje i obyczaje uznaje się za 
coraz istotniejszy element wzrostu społecznego wynikającego z „bukietu kultu-
rowego” wschodnich terenów Polski. Po obu stronach wschodniej granicy poten-
cjalnie istnieją uwarunkowania do rozwoju turystyki sentymentalnej, która może 
być połączona z wymianą kulturalną i podróżami biznesowymi. Jednak jak dotąd 
przygraniczne położenie na styku wschodniego i zachodniego kręgu kulturowego 
nie zostało w pełni wykorzystane pod względem społecznym i ekonomicznym. 
Enklawa wschodniej Słowiańszczyzny, zamieszkałej w znacznej mierze przez 
ludność prawosławną (w tym białoruską i ukraińską), dostępna w granicach Unii 
Europejskiej, stwarza szansę wielokulturowych kontaktów. Kreowanie produk-
tów markowych winno opierać się nie tylko na walorach naturalnych, lecz także 
etniczno-kulturowych. 

Współcześnie coraz częściej tego, co wiejskie i stare, nie traktuje się jako 
czegoś gorszego, czym nie warto się chwalić przed innymi. Następuje zmiana 
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poglądów w tym zakresie – docenia się wartość odrębności kulturowej oraz sens 
jej ochrony i kultywowania. Obecnie społeczności lokalne w znacznym stopniu 
podzielają stanowisko, iż dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe może być ich 
dumą oraz szansą na rozwój społeczno-ekonomiczny.

Zakończenie

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej stanowi unikalny w skali kraju 
obszar, gdzie odnajdziemy bardzo interesujący, wzajemnie przeplatający się 
krajobraz naturalny i antropogeniczny. Tutaj obok pomników przyrody spot-
kamy pomniki tradycji etniczno-kulturowej. Należy się spodziewać, iż promocja 
wymienionych wartości przyczyni się do zwiększenia intensywności ruchu turys-
tycznego na omawianym terenie.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej jest predestynowany do wpro-
wadzania założeń zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem 
kreowania markowych produktów turystycznych, w tym antropogenicznych. 

Współczesnym trendem w ruchu turystycznym jest coraz większa popular-
ność różnych form kameralnego wypoczynku. Z jednej strony są one bardziej 
przyjazne środowisku niż turystyka masowa, a z drugiej – uświadamiają społecz-
nościom lokalnym, iż warunkiem przyciągnięcia turystów staje się coraz częściej 
jakość zasobów naturalnych i tradycyjny krajobraz miejscowości puszczańskich, 
wymagające ochrony.

THE USAGE OF NATURE AND ANTHROPOGENIC VALUES 
IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM ON THE AREA 

OF THE LANDSCAPE PARK OF KNYSZYN FOREST

Summary

The Landscape Park of Knyszyn Forest was founded in 1988. It is one of the biggest 
protected areas in Poland. It was created in order to retain and promote the nature, sce-
nery and cultural values of the Park and its surroundings. It takes the area of 74 447 and 
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together with its surroundings – 126 702 square hectares. The whole area is contained into 
the Green Lungs of Poland as well as the European Ecological Web NATURA 2000. We 
can fi nd here clear and healthy environment, favorable for development of pro-ecological 
forms of forestry, agriculture and tourism. The unique value of this region is coexistence 
of many religions, nationalities and cultures. What makes the Park special and outstan-
ding is its picturesque landscapes, banks of rivers, with its longest – Supraśl river, as well 
as well-preserved traditional architecture of villages and towns located near the border. 
All these make good opportunities to cultivate different types of balanced tourism. 

Translated by Jolanta Ryś
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Wprowadzenie

Jednym z ważniejszych podmiotów rynku turystycznego są instytucje oto-
czenia biznesu. Działania tego rodzaju organizacji mogą wspomóc rozwój przed-
siębiorstw i dzięki temu poprawić pozycję konkurencyjną całego regionu.

Celem artykułu jest analiza wybranych form pomocy instytucji otocze-
nia biznesu w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych oraz identyfi kacja 
potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie. Zagadnienia te zostały omówione 
w kontekście przeprowadzonych badań ankietowych wśród fi rm turystycznych 
województwa zachodniopomorskiego należących do sektora MSP. Badania te 
obejmowały takie zagadnienia:
– ocena pomocy instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu działań innowacyj-

nych i powiązań klastrowych;
– identyfi kacja potrzeb przedsiębiorstw turystycznych w zakresie wsparcia 

innowacyjności, powiązań kooperacyjnych i procesów klastrowych.
Wyniki badań pozwoliły na przedstawienie wniosków i rekomendacji dla 

instytucji otoczenia biznesu w odniesieniu do analizowanych sfer działalności 
przedsiębiorstw.
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1. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I ICH ROLA W ZAKRESIE WSPAR-
CIA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH

Tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora 
MSP, przypisuje się instytucjom otoczenia biznesu. Ośrodki wsparcia najczęściej 
defi niowane są jako instytucje, których celem jest szeroko pojęte wsparcie przed-
siębiorczości. Działanie tych jednostek odbywa się poprzez:
– wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwianie startu i pomoc 

nowo tworzonym, prywatnym fi rmom; promocję i poprawę konkurencyjności 
MSP;

– tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do 
gospodarki i realizację przedsięwzięć innowacyjnych;

– podnoszenie jakości zasobów ludzkich przez edukację, szkolenia i doradztwo 
oraz upowszechnianie wzorców pozytywnego działania;

– zagospodarowanie zasobów i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych;
– tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na 

rzecz dynamizacji rozwoju, wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców1.
Wspólną cechą grupy instytucji otoczenia biznesu jest prowadzenie działal-

ności nienastawionej na zysk, tzw. non-profi t. To z kolei kwalifi kuje większość 
ośrodków wsparcia do trzeciego sektora, czyli ogółu organizacji pozarządowych 
działających społecznie i nie dla zysku (non-governmental organizations, w skró-
cie NGOs).

Instytucje wsparcia charakteryzuje duże zróżnicowanie organizacyjne 
oraz instytucjonalne, przy czym najczęściej wyodrębnia się następujące rodzaje 
podmiotów: 
– fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, realizujące pro-

gramy rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii oraz działające na 
rzecz rozwoju lokalnego;

– spółki publiczno-prywatne powołane z inicjatywy i przy dużym zaangażowa-
niu organizacyjnym i fi nansowym władz publicznych, podejmujące działania 
prorozwojowe i niezobligowane do generowania zysków do podziału między 
udziałowcami;

1  Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 107.
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– izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców 
oraz inne instytucje przedstawicielskie biznesu podejmujące inicjatywy i dzia-
łania prorozwojowe; 

– wyodrębnione organizacyjnie i fi nansowo jednostki samorządowe, admini-
stracji publicznej, instytucji naukowo-badawczych zorientowane na wspiera-
nie rozwoju lokalnej gospodarki2.

Charakter oferowanego wsparcia pozwala wyróżnić dwa podstawowe 
rodzaje pomocy udzielanej przez instytucje otoczenia biznesu: fi nansową (udzie-
lanie pożyczek i poręczeń kredytowych, zarządzanie dotacjami pochodzącymi 
z unijnych programów pomocowych) oraz pozafi nansową (usługi informacyjno-
-doradcze, pomoc techniczna i lokalowa, szkolenia, kojarzenie partnerów, two-
rzenie skupisk przedsiębiorstw, transfer technologii).

Rodzaj usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu uwarunko-
wany jest ich wiodącą aktywnością, która może przybrać formę:
– ośrodka szkoleniowo-doradczego (szerzenie wiedzy i umiejętności); 
– centrum transferu technologii (pomoc w transferze i komercjalizacji tech-

nologii); 
– parabankowego funduszu poręczeń kredytowych i pożyczkowych (pomoc 
fi nansowa);

– inkubatora przedsiębiorczości i centra technologicznego (szeroka pomoc 
doradcza, techniczna i lokalowa); 

– parku technologicznego, strefy biznesu i parku przemysłowego (tworzenie 
skupisk przedsiębiorstw i wzmacnianie procesów innowacyjnych poprzez in-
tegrację usług biznesowych i różnych form pomocy na określonym terenie)3.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje szereg instytucji oto-
czenia biznesu świadczących usługi w zakresie wspierania innowacyjności fi rm 
oraz rozwoju organizacji, m.in.: Centrum Euro Info, Północna Izba Gospodarcza, 
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Zachodniopomorska 
Szkoła Biznesu – Centrum Rozwoju Biznesu, Biuro Programów Międzynaro-
dowych Politechniki Szczecińskiej, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Roz-

2  M. Świętczak, K. Dąbrowska, K. Kopcińska, T. Schimanek, Biała księga prawa dla organiza-
cji pozarządowych. Analiza prawno-fi nansowych uwarunkowań działalności organizacji pozarzą-
dowych w Polsce, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2002, s. 5–6 za B. Filipiak, 
Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane elementy teorii i praktyki, Wyższa 
Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 27.

3  K.B. Matusiak, Kierunki rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2004 r., 
w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, K.B. Matusiak (red.), SOOIPP-Raport 2004, 
Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, SOOIPP, Łódź–Poznań 2004, s. 15.
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woju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczeciński Park 
Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o., Stargardzki Park Przemysłowy, Star-
gardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Pol-
fund Fundusz Poręczeń Kredytowych SA.

Wymienione instytucje świadczą usługi dla wszystkich fi rm sektora MSP, 
niezależnie od branży. Natomiast wśród podmiotów i instytucji wspierających 
działalność fi rm turystycznych na poziomie lokalnym i regionalnym należy przede 
wszystkim wymienić: Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną 
(ZROT), Zachodniopomorską Izbę Turystyki, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Pojezierza Drawskiego, a także dziesięć funkcjonujących w województwie lokal-
nych organizacji turystycznych.

2. ANALIZA POTRZEB I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZ-
NYCH W ZAKRESIE USŁUG WSPARCIA ZE STRONY INSTYTUCJI OTO-
CZENIA BIZNESU W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Badanie potrzeb fi rm turystycznych sektora MSP w zakresie usług wsparcia 
innowacyjności i procesów klastrowych ze strony instytucji otoczenia biznesu 
zostało przeprowadzone w oparciu o wywiad telefoniczny w okresie 26 listopada 
– 7 grudnia 2007 roku. Badaniem objęto 50 przedsiębiorstw z branży turystycz-
nej, które mają swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim4. Wśród 
badanych fi rm branży turystycznej należących do sektora MSP zdecydowana 
większość to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób i o rocznych obro-
tach do 2 mln euro), tj. 60%. Po 20% stanowiły małe (zatrudniające 10–49 osób 
i o rocznych obrotach do 10 mln euro) i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające 
50–249 osób i o rocznych obrotach do 50 mln euro). Strukturę badanych przed-
siębiorstw przedstawia rysunek 1.

4  Próba badawcza została dobrana w sposób losowy na podstawie bazy danych fi rm branży 
turystycznej przygotowanej na potrzeby projektu BTT – BRANŻOWE WSPARCIE INNOWA-
CYJNOŚCI MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW realizowanego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6, „Regionalne Stra-
tegie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”.
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Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości

Źródło: P. Niedzielski, A. Dołowy, D. Milewski, D. Szostak, Innowacyjność i struktury 
klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Turystyka, WNUS, Szczecin 
2008, s. 135.

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość fi rm (56%) ocenia pomoc 
instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu działań innowacyjnych za niewystar-
czającą5. Z kolei 22% przedsiębiorstw było przeciwnego zdania i tyle samo nie 
miało w tej kwestii własnej opinii.

Analizując odpowiedzi respondentów w zależności od wielkości fi rmy, 
można zauważyć, że ocena ta jest najlepsza w przypadku fi rm największych 
(40% pozytywnych ocen). Zdecydowanie negatywnie działania te zostały oce-
nione przez małe przedsiębiorstwa (70% negatywnych ocen) – i ani jednej odpo-
wiedzi na „tak” (rysunek 2).

Do najbardziej istotnych usług ze strony instytucji otoczenia biznesu wspie-
rających innowacyjność badane fi rmy zaliczyły doradztwo i szkolenia (34%) oraz 
pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi nansowania (30%). Na trzecim 
miejscu znalazła się pomoc w pozyskiwaniu nowych partnerów kooperacyjnych 
(22%), a na kolejnym – informacje o rynku (10%). Przedsiębiorcy z branży turys-
tycznej są najmniej zainteresowani pomocą lokalową i infrastrukturalną, a także 
pomocą w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Mikroprzedsiębiorstwa przede wszystkim wskazywały na doradztwo i szko-
lenia, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi nansowania i pomoc w po-
zyskiwaniu nowych partnerów kooperacyjnych. Z kolei małe fi rmy oczekują 
głównie pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi nansowania, informacji 
o rynku oraz pomocy w pozyskiwaniu nowych partnerów kooperacyjnych. Nato-
miast średnie fi rmy najczęściej wskazywały na doradztwo i szkolenia, pomoc 
w pozyskiwaniu nowych partnerów kooperacyjnych, a także pomoc w pozyski-
waniu zewnętrznych źródeł fi nansowania (rysunek 3).

5  P. Niedzielski i in. Innowacyjność i struktury klastrowe..., s. 131–142.
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Rys. 2. Czy według Państwa pomoc instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu działań 
innowacyjnych w Państwa fi rmach jest wystarczająca? Struktura odpowiedzi 
według wielkości fi rm

Źródło: P. Niedzielski i in., Innowacyjność i struktury..., s. 136.

Rys. 3. Jakie są Państwa największe potrzeby odnośnie usług ze strony instytucji otocze-
nia biznesu wspierających innowacyjność Państwa fi rmy? Struktura odpowiedzi 
według wielkości fi rm

Źródło: P. Niedzielski i in., Innowacyjność i struktury..., s. 137.
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Przeprowadzone badania wskazują również, że większość fi rm (58%) oce-
nia pomoc instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu powiązań klastrowych 
w branży turystycznej za niewystarczającą. Z kolei 18% respondentów miało 
przeciwne zdanie, a 24% – nie potrafi ło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na 
tak sformułowane pytanie. Analizując to zagadnienie, można zauważyć, że im 
większa fi rma, tym więcej ocen pozytywnych, a jednocześnie mniej negatyw-
nych (rysunek 4).

Rys. 4. Czy według Państwa pomoc instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu powią-
zań klastrowych w branży turystycznej jest wystarczająca? Struktura odpowiedzi 
według wielkości fi rm

Źródło: P. Niedzielski i in., Innowacyjność i struktury..., s. 138.

Odnosząc się do zgłaszanych oczekiwań odnośnie do usług ze strony insty-
tucji otoczenia biznesu z zakresu wspierania powiązań kooperacyjnych, połowa 
badanych przedsiębiorstw oczekiwałaby przede wszystkim pomocy w pozyski-
waniu środków unijnych na wspólne działania fi rm w branży. Ponadto respon-
denci oczekują rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy 
między fi rmami (22%), spotkań integracyjnych (16%), organizacji branżowych 
giełd kooperacyjnych (10%). Jedynie 2% badanych podmiotów oczekuje pomocy 
w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami badawczymi z regionu.

Analiza wyników w zależności od wielkości przedsiębiorstw pozwala 
stwierdzić, że połowa fi rm z każdej grupy wskazywała na pozyskiwanie środ-
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ków unijnych na wspólne działania fi rm w branży. Firmy mikro i małe w dalszej 
kolejności wymieniały rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współ-
pracy między fi rmami, spotkania integracyjne, a także organizację branżowych 
giełd kooperacyjnych. Z kolei dla średnich przedsiębiorstw wśród wymienionych 
usług najważniejsza była organizacja branżowych giełd kooperacyjnych i, co 
warto podkreślić, fi rmy te jako jedyne wskazały pomoc w nawiązywaniu kontak-
tów z jednostkami badawczymi z regionu (rysunek 5).

Rys. 5. Jakie usługi ze strony instytucji otoczenia biznesu z zakresu wspierania powią-
zań kooperacyjnych byłyby przez Państwa najbardziej oczekiwane? Struktura 
odpowiedzi według wielkości fi rm

Źródło: P. Niedzielski i in., Innowacyjność i struktury..., s. 139.
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Wnioski końcowe

Podejmując problematykę wspierania fi rm turystycznych ze strony insty-
tucji otoczenia biznesu, należy uwzględnić fakt, że sektor MSP w wojewódz-
twie zachodniopomorskim zajmuje pierwsze miejsce pod względem wskaźnika 
przedsiębiorczości, czyli udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na 
1000 mieszkańców, a jednocześnie województwo zaliczane jest do grupy czte-
rech najsłabszych regionów pod względem udziału innowacyjnych fi rm wśród 
podmiotów MSP. Sytuacja ta dodatkowo więc powinna zachęcać różnorodne 
instytucje do prowadzenia intensywnych działań na rzecz wspierania aktywno-
ści innowacyjnej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie zachodnio-
pomorskim, w tym również w fi rmach turystycznych.

Przeprowadzone badania wskazują, że niewielka część fi rm z branży turys-
tycznej oceniła wsparcie innowacyjności ze strony instytucji otoczenia biznesu 
jako wystarczające. Warto również zauważyć, że przedsiębiorstwa turystyczne 
oczekują od instytucji otoczenia biznesu przede wszystkim usług w zakresie 
doradztwa i szkoleń, pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi nansowa-
nia, a także pomocy w pozyskiwaniu nowych partnerów kooperacyjnych.

Oczekiwania odnośnie do doradztwa i szkoleń wiążą się z dużą konkurencją 
na rynku turystycznym i chęcią poprawy swojej pozycji konkurencyjnej również 
poprzez podnoszenie kwalifi kacji pracowników. W przypadku fi rm turystycz-
nych niezwykle ważne jest ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klienta. Bezpo-
średni kontakt z klientem powoduje, że to przede wszystkim od jakości obsługi 
będzie zależało zadowolenie klienta. Szczególnie ważne będą tu takie cechy 
usługodawcy, jak umiejętność doradzania klientom, odpowiednie kompetencje, 
fachowość, umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów, umiejęt-
ność łatwego nawiązywania kontaktów z klientami, znajomość języków obcych. 
Również coraz intensywniejsze wykorzystywanie różnorodnych narzędzi infor-
matycznych w procesie świadczenia usług powoduje konieczność ciągłego dosko-
nalenia umiejętności i poszerzania wiedzy przez personel fi rm turystycznych.

Z kolei potrzeba pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi nansowa-
nia wynika przede wszystkim ze słabej kondycji fi nansowej wielu fi rm, które 
często nie mają odpowiednich zabezpieczeń fi nansowych wymaganych przy 
ubieganiu się o kredyt komercyjny. Firmy też coraz częściej szukają możliwo-
ści zdobycia fi nansowania ze środków unijnych. W tym zakresie najważniejsze 
wydają się oczekiwania fi rm w stosunku do instytucji otoczenia biznesu odnoś-
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nie do bieżących informacji o dostępnych programach UE oraz bezpośredniej 
pomocy w wypełnianiu wniosków.

Kolejne zagadnienie dotyczące poszukiwania nowych partnerów koopera-
cyjnych przede wszystkim wiąże się z potrzebą ograniczenia ryzyka sprzedaży 
usług turystycznych w warunkach wysokiej sezonowości popytu turystycznego, 
a także z chęcią zwiększenia wielkości popytu na własne produkty. Efekty te 
może zapewnić współpraca fi rm, zwłaszcza touroperatorów z dostawcami usług 
cząstkowych, tj. hotelarzami, przewoźnikami, restauratorami itp. Ważna jest 
także współpraca fi rm turystycznych w zakresie przygotowania odpowiednio 
zróżnicowanej komplementarnej oferty w postaci lokalnych produktów turys-
tycznych, w tym również markowych. Obszarem wspólnych działań może być 
również promocja i informacja turystyczna.

Uwzględniając wyniki badań i przedstawione aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw turystycznych, warto sformułować zalecenia, które mogą zinten-
syfi kować aktywność instytucji wsparcia na rzecz podnoszenia innowacyjności 
fi rm turystycznych, tj.:
– działania na rzecz podnoszenia świadomości innowacyjnej kadry zarządzają-

cej i personelu fi rm turystycznych;
– świadczenie usług w zakresie doradztwa i organizacja szkoleń;
– informowanie o dostępnych możliwościach pozyskiwania zewnętrznego 
fi nansowania i bezpośrednia pomoc w ubieganiu się o środki fi nansowe (kam-
panie promocyjne, spotkania informacyjne, doradztwo, szkolenia, pomoc 
w wypełnianiu aplikacji, pisanie biznesplanów itp.); 

– aktywna pomoc w zakresie pozyskiwania partnerów kooperacyjnych (pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów, organizacja indywidualnych spotkań i giełd 
kooperacyjnych).

Jednym z narzędzi podnoszących konkurencyjność oraz innowacyjność 
przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących na danym obszarze może być 
klaster, defi niowany jako nowoczesny system zintegrowanych sieci powiązań. 
Klaster stanowi nie do końca sformalizowaną sieć podmiotów gospodarczych 
i organizacji wspierających, powiązanych ze sobą nieformalną wymianą wiedzy 
i informacji6. Klaster turystyczny powinien spełniać trzy podstawowe warunki, 
z punktu widzenia formalizacji i efektywności swojego funkcjonowania, 
a mianowicie:

6  Polski klaster morski. Założenia programowe, Wydawnictwo Instytutu Polska Sieć Gospo-
darki Morskiej, Gdańsk 2004, s. 4.
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– powinna istnieć koncentracja podmiotów z powiązanych branż na pewnym 
obszarze geografi cznym;

– podmioty z danego klastra powinny ze sobą współpracować;
– klaster nie powinien eliminować konkurencji między zaangażowanymi w jego 

funkcjonowanie podmiotami7.
Na danym obszarze recepcyjnym może funkcjonować wiele podmiotów 

stricte turystycznych, których podstawowym celem działalności jest świadcze-
nie usług turystycznych (podmioty hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, 
organizatorzy i pośrednicy turystyczni, podmioty zarządzające atrakcjami 
turystycznymi) oraz paraturystycznych, wspierających działalność typowych 
przedsiębiorstw turystycznych (fi rmy ubezpieczeniowe, bankowe, pocztowe, 
telekomunikacyjne, medyczne itp.). Specyfi ka regionalnego i lokalnego rynku 
turystycznego powoduje, że w działalności tych różnorodnych przedsiębiorstw 
turystycznych można zidentyfi kować zarówno zjawisko konkurencji, jak i ko-
operacji.

Przeprowadzone badania wskazują, że większość fi rm ocenia pomoc instytu-
cji otoczenia biznesu we wspieraniu powiązań klastrowych w branży turystycznej 
za niewystarczającą – podobnie zresztą, jak w przypadku usług innowacyjnych. 
Przedsiębiorstwa turystyczne oczekują przede wszystkim pomocy w pozyskiwa-
niu środków unijnych na wspólne działania fi rm w branży, a także wskazują na 
potrzebę rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy między fi r-
mami, organizacji spotkań integracyjnych, jak również organizacji branżowych 
giełd kooperacyjnych.

Najistotniejszą barierą w zakresie możliwości współpracy fi rm turystycz-
nych funkcjonujących na danym obszarze recepcyjnym jest wzajemna nie-
ufność, a także brak pozytywnych wzorców współpracy – w ujęciu historycz-
nym. Źródła wielu wzajemnych uprzedzeń należy również upatrywać w sferze 
mentalnej samych przedsiębiorców. Zatem wydaje się zasadne zaoferowanie 
środków fi nansujących wspólne przedsięwzięcia fi rm, co pozwoli usunąć szereg 
wymienionych powyżej barier, a zarazem umożliwi realizację wspólnych projek-
tów. Brak tradycji współpracy skłania również przedsiębiorców do poszukiwania 
przykładów dobrych praktyk w tym zakresie, organizacji spotkań integracyjnych 
czy branżowych giełd kooperacyjnych. Dzięki tego rodzaju inicjatywom pod-
mioty niewątpliwie zaczną dostrzegać korzyści płynące ze wspólnych działań.

7  Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Gdańsk 2004, s. 13.
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Istota produktu turystycznego jako kompleksowego zestawu usług i udo-
godnień skierowanych do potencjalnych i aktualnych turystów powoduje, że dla 
osiągnięcia obopólnych korzyści powinny współpracować ze sobą różnorodne 
podmioty gospodarki turystycznej oraz instytucje badawcze i samorządowe, któ-
rych celem jest m.in. doradztwo, szkolenia, informacja rynkowa, wsparcie insty-
tucjonalne, prowadzenie badań rynku turystycznego i wiele innych działań, bez 
których przedsiębiorstwa turystyczne nie mogłyby efektywnie funkcjonować. 
Nieodzownym elementem takiej kooperacji jest ciągły przepływ wiedzy i infor-
macji. Wiedza i informacja dostępna dla podmiotów gospodarki turystycznej jest 
warunkiem właściwego ich rozwoju, a także nieodbiegania od poziomu jakości 
oferowanej przez inne podmioty danego łańcucha produkcyjnego.

Kształtowanie powiązań klastrowych fi rm turystycznych poprzez wsparcie 
ze strony instytucji otoczenia biznesu powinno zatem obejmować takie działania, 
jak: 
– tworzenie sprzyjających warunków w odniesieniu do możliwości nawiązywa-

nia współpracy przez fi rmy turystyczne (giełdy kooperacyjne, targi, spotkania 
integracyjne);

– promocja dobrych praktyk w zakresie działań kooperacyjnych w branży 
turystycznej;

– aktywna pomoc w zakresie pozyskiwania środków unijnych na wspólne dzia-
łania fi rm w branży turystycznej; 

– wspieranie istniejących powiązań kooperacyjnych w branży turystycznej;
– ukazanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy fi rm turystycznych 

z instytucjami badawczo-rozwojowymi.
Wymienione działania instytucji wsparcia wydają się tym bardziej istotne, 

że mogą w znaczący sposób poprawić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw 
turystycznych poprzez rozwój innowacyjności i procesów klastrowych, a jedno-
cześnie stymulować rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu.
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THE ROLE OF BUSINESS-RELATED INSTITUTIONS 
IN SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESSES 

– SELECTED ASPECTS

Summary

An analysis and evaluation of tourism enterprises demand on services that support 
innovations, cooperation and cluster structures has been conducted in the article. The 
analysis has been done on the basis on the survey conducted among small and medium 
tourism enterprises in West-Pomeranian Province. In particular, studies cover such issues 
as:
– assessment of business support institutions in supporting innovative activities,
– identifi cation of the needs of tourism businesses to support innovation,
– evaluation of aid in supporting the business environment links in clustered envi-

ronment,
– expectations from the institution of business environment to foster cooperative ties.

The survey fi ndings enabled to formulate several applications for business organi-
zations in the region.

Translated by Dawid Milewski
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PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA POLITYKI TURYSTYCZNEJ 
W POLSCE W ASPEKCIE DOSTOSOWAWCZYM 

DO UNII EUROPEJSKIEJ

1. ISTOTA POLITYKI TURYSTYCZNEJ

Turystyka stanowi istotny obszar zainteresowania państwa i jego organów. 
Sektor turystyczny znajduje swoje miejsce w obszarze działań władz państwo-
wych o charakterze:
– gospodarczym – związanym z funkcjonowaniem rynku turystycznego, 

a zwłaszcza podmiotów gospodarczych świadczących usługi konsumentom 
(turystom);

– społecznym – obejmującym oddziaływanie na potrzeby społeczne w zakresie 
uprawniania turystyki, związane z dostępnością usług turystycznych w wa-
runkach rozwoju cywilizacyjnego.

Polityka społeczno-ekonomiczna to termin wprowadzony w celu uwydatnie-
nia konieczności łączenia społecznych oraz ekonomicznych celów i przesłanek 
ingerowania organów państwa w sprawy gospodarcze1. Traktując, że współczesna 
polityka państwa ma realizować ideę odpowiedzialności za dobrobyt obywateli, 
polityka społeczna i gospodarcza zbliżają się do siebie2. 

1  Polityka gospodarcza, B. Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 18.

2  Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 24.
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W ramach całości polityki społeczno-ekonomicznej wykształcają się różne 
dziedziny i podsystemy, np. polityka makro- i mikroekonomiczna, polityka 
międzynarodowa, polityka regionalna, polityka w poszczególnych sektorach 
gospodarczych3. Jednym z przykładów polityki sektorowej jest polityka turys-
tyczna, która umożliwia bezpośrednie oddziaływanie państwa na gospodarkę 
turystyczną, ale także przejawia się w innych politykach sektorowych, a zwłasz-
cza w międzynarodowej i regionalnej, a ponadto przemysłowej, zatrudnienia, 
ochrony środowiska, kulturalnej, handlowej, komunikacyjnej itp.

Polityka turystyczna jest więc jedną z polityk sektorowych i defi niowana 
jest jako działalność polegająca na określaniu celów ekonomicznych, politycz-
nych, społecznych i kulturalnych związanych z rozwojem turystyki, uzyskiwa-
niu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikających z istnienia popytu 
i podaży, dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie uprawiania 
turystyki i precyzowaniu środków niezbędnych do tego4.

Do podstawowych celów polityki turystycznej zaliczyć należy:
– zaspokojenie potrzeb turystycznych społeczeństwa;
– racjonalne wykorzystanie walorów turystycznych, zasobów pracy i kapitału 

w sferze gospodarki turystycznej;
– kształtowanie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego;
– koordynowanie rozwoju turystyki, z uwzględnieniem jej różnych funkcji oraz 

związków z innymi sferami życia gospodarczego5.
Bezpośredni cel podjętych rozważań jest szeroki, dotyczy bowiem proble-

matyki funkcjonowania rynku turystycznego i miejsca państwa na tym rynku. 
Skupiono się jednakże na zagadnieniach kształtowania polityki turystycznej 
w Polsce z uwzględnieniem zmian w prowadzonej polityce w okresie dosto-
sowawczym (przedakcesyjnym) i pierwszych latach po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej wraz z wyznaczeniem kierunków jej kształtowania do 2015 roku.

2. STRUKTURA POLITYKI TURYSTYCZNEJ

Układ morfologiczny (strukturę) polityki turystycznej tworzą:
– podmioty polityki,
– adresaci (przedmioty) polityki,

3  Polityka gospodarcza..., s. 60–64.
4  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 

1998, s. 170.
5  Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 388.
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– modele (metody) polityki,
– instrumenty (narzędzia) polityki. 

Podstawą struktury polityki społeczno-gospodarczej, także turystycznej, 
jest przyjęty w gospodarce model (metoda) polityki. Następnie realizacja poli-
tyki odbywa się za pośrednictwem odpowiednich instrumentów (narzędzi) pod-
porządkowanych stosowanemu modelowi polityki, które są środkami realizacji 
celów i zadań. 

Metoda polityki to uświadomiony i systematyczny sposób działania złożo-
nego, wykorzystującego określone instrumenty, kształtujące ilościowe i jakoś-
ciowe zjawiska oraz procesy zachodzące w obszarze polityki oraz otoczeniu. 
Dwiema podstawowymi metodami polityki społeczno-gospodarczej są:
– liberalizm (brak lub znacznie ograniczona ingerencja państwa w stosunki 

gospodarcze);
– interwencjonizm (oddziaływanie państwa na rozwój i funkcjonowanie gospo-

darki narodowej). 
W gospodarce rynkowej model liberalny i interwencjonistyczny w czystej 

postaci nie występują. Wpływ państwa na gospodarkę przyjmuje zatem formułę 
modelu mieszanego. W gospodarkach rynkowych panuje przekonanie o ko-
nieczności ograniczania wpływu państwa na gospodarkę, tj. odchodzenia od 
daleko posuniętego interwencjonizmu i przechodzenia w kierunku liberalizmu. 
Taki model określany jest deregulacją, czyli inaczej ograniczaniem funkcji pań-
stwa w gospodarce. Praktyczne działania rządów państw o gospodarce rynko-
wej umacniają pozycję państwa na rynku, w celu ochrony gospodarek krajów, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa. Unia Europejska deklaratywnie wykorzystuje 
deregulację w większości sektorów gospodarczych, także i w turystyce.

Zanim zostaną omówione instrumenty polityki turystycznej, stanowiące 
skonkretyzowanie przyjęcia przez państwo określonego modelu polityki, należy 
dokonać klasyfi kacji podmiotów polityki turystycznej. Przyjmując rozwiązania 
obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, do podmiotów polityki turystycznej 
zaliczyć należy:
1. Podmioty międzynarodowe (np. Światowa Organizacja Turystyki – UNWTO, 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD).
2. Podmioty wewnątrz Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Komisja Euro-

pejska wraz z Komitetem ds. Turystyki).
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3. Centralne organy narodowe:
a) ustawodawcze, 
b) wykonawcze: rząd, narodowa administracja turystyczna (NTA), inne 

agendy rządowe,
c) specjalistyczne: narodowa organizacja turystyczna (NTO). 

4. Administracja regionalna i lokalna:
a) rządowa,
b) samorządowa.

5. Organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce, a zwłaszcza organiza-
cje samorządowo-turystyczne, instytucje i inne podmioty wspierające rozwój 
turystyki; lokalne i regionalne podmioty polityki turystycznej, samorząd gos-
podarczy turystyki.

Adresatami polityki turystycznej (inaczej przedmiotami polityki) są przede 
wszystkim podmioty bezpośredniej gospodarki turystycznej (przedsiębiorcy 
turystyczni) oraz konsumenci (turyści). Cała sfera działań, urządzeń i środków 
mających na celu zaspokojenie potrzeb kreowanych przez turystów określana 
jest mianem gospodarki turystycznej, tj. „kompleksu różnorodnych funkcji 
gospodarczych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio rozwijanych w celu 
zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania człowieka na dobra i usługi turys-
tyczne”6. Bezpośrednia gospodarka turystyczna obejmuje działalność tylko tych 
podmiotów, których funkcjonowanie wynika z realizacji zapotrzebowania zgła-
szanego przez turystów. Zalicza się do nich głównie: hotelarstwo, biura podróży, 
podmioty umożliwiające dostęp do walorów turystycznych, pilotaż wycieczek, 
przewodnictwo turystyczne, informację turystyczną7. Gastronomia i transport 
pasażerski – związany z przewozami turystycznymi, jakkolwiek są elementami 
bezpośredniej gospodarki turystycznej, nie znajdują się w bezpośrednim obsza-
rze wpływu polityki turystycznej. Wynika to z kompetencji organów polityki. 
Gastronomia stanowi przedmiot oddziaływań wielu polityk sektorowych, m.in. 
rolnictwa i zdrowia. Turystyczny transport pasażerski jest przedmiotem polityki 
transportowej.

Odrębną grupą adresatów polityki turystycznej są konsumenci usług turys-
tycznych, rozumiani jako klienci przedsiębiorstw turystycznych. Prowadzenie 
uregulowań prawnych dotyczących świadczenia usług turystycznych przez 

6  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 161.
7  Gospodarka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 

s. 22–23.
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państwo wynika głównie z potrzeby ochrony interesów konsumentów. Ponadto 
w ramach prowadzonej polityki społecznej państwo powinno tworzyć warunki do 
powszechnego korzystania z turystyki, a tym samym ułatwiać dostęp do korzy-
stania z pewnych ofert na rynku turystycznym, np. w ramach turystyki socjalnej, 
turystyki zdrowotnej (w tym uzdrowiskowej), turystyki dzieci i młodzieży, turys-
tyki osób niepełnosprawnych.

Znając układ modelowy polityki turystycznej oraz jej uczestników (pod-
mioty i adresatów-przedmioty), należy wskazać na zakres instrumenty polityki, 
uwarunkowany, jak już wcześniej zaznaczono, stosowaniem określonych metod, 
zbliżonych bardziej do liberalizmu lub do pełnej ingerencji. Do podstawowych 
grup instrumentów polityki turystycznej zaliczyć należy: 
1. Prawne:

a) ogólny system prawny w państwie (np. aktywizacja sektora usługowego, 
aktywizacja regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo, współtworzenie 
i realizacja polityki zagranicznej);

b) ustawodawstwo turystyczne (w Polsce – ustawa o usługach turystycz-
nych). 

2. Ekonomiczne:
a) fi skalne (podatki: VAT, dochodowy, od nieruchomości, opłaty lokalne);
b) fi nansowe (oddziaływanie na poziom cen, ograniczenia dewizowe, zwol-

nienia i ulgi podatkowe, obligacje komunalne, gwarancje kredytowe);
c) partnerstwo publiczno-prywatne.

3. Administracyjne – przepisy prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki 
turystycznej w państwie, przepisy o funkcjonowaniu bazy noclegowej, prze-
pisy dotyczące podróżowania za granicę, przepisy paszportowe i wizowe, 
przepisy o cudzoziemcach.

4. Organizacyjne – powoływanie do działania organizacji odpowiedzialnych za 
rozwój ruchu turystycznego i warunków uprawiania turystyki czy promocję 
produktu turystycznego w kraju i za granicą. 

5. Informacyjne – informacja turystyczna administrowana przez organizacje 
publiczne, promocja turystyki w kraju i za granicą.

Stosowanie konkretnych instrumentów polityki turystycznej daje podstawę 
do zapewnienia zgodności standardów oferowanych usług ze standardami obo-
wiązującymi na globalnym, w tym unijnym, rynku turystycznym. 
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3. POLITYKA TURYSTYCZNA W UNII EUROPEJSKIEJ 

Działalność Unii Europejskiej w zakresie turystyki przejawia się bezpośred-
nio w następujących kierunkach:
– wolność i swoboda poruszania się w krajach Unii Europejskiej,
– ochrona i bezpieczeństwo turysty,
– odpowiedzialność cywilna biur podróży, 
– koordynacja ustawodawstwa wewnętrznego,
– ochrona środowiska i dóbr kultury,
– tworzenie europejskiego systemu statystyki turystycznej,
– kształcenie zawodowe8.

W tym celu prowadzone są polityki szczegółowe, a zwłaszcza: międzynaro-
dowego ruchu osobowego (Układ z Schengen), w zakresie konkurencji, ochrony 
konsumenta, podatkowa, transportowa, rozwoju regionalnego, ochrony środowi-
ska, w zakresie promocji turystycznej9.

Większość krajów Unii Europejskiej wypracowała odmienne sposoby 
oddziaływania na sektor turystyczny, których wspólnym elementem jest roz-
dzielenie funkcji administracyjnych i wykonawczych. W całym systemie zarzą-
dzania turystyką podstawową rolę odgrywają organy administracji turystycznej 
(National Tourism Administration – NTA), niezależnie od swojego usytuowania 
w strukturze administracji rządowej szczebla centralnego. Rolę takiej organizacji 
najczęściej odgrywa stosowne ministerstwo (np. w Hiszpanii) lub odpowiedni 
departament (np. w Polsce). Do podstawowych zadań administracji rządowej 
(NTA) zalicza się:
– tworzenie wizerunku kraju jako celu podróży i pobytu turystycznego;
– podnoszenie jakości działalności promocyjnej na rzecz rozwoju turystyki 

międzynarodowej i krajowej;
– prowadzenie i poszerzanie współpracy między poszczególnymi resortami 

administracji państwowej i organizacjami krajowymi w zakresie turystyki;
– podejmowanie działań na rzecz wzrostu efektywności działalności gospodar-

czej związanej z sektorem turystycznym;

8  M. i R. Łazarkowie, Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekono-
miczna, Warszawa 2002, s. 100.

9  B.J. Dąbrowska, Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2008, s. 63–67.
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– rozwiązywanie problemów organizacyjnych i ekonomicznych związanych 
z podnoszeniem jakości usług turystycznych10.

Istotne zadania pełnią również narodowe organizacje turystyczne (National 
Tourism Organization – NTO), które będąc organizacjami rządowo-samorządo-
wymi (lub pozarządowymi), poprzez przejęcie określonych funkcji od organów 
centralnej administracji państwowej (zwłaszcza w zakresie promocji turystycz-
nej), stają się częścią centralnego systemu zarządzania turystyką. W przeciwień-
stwie do NTA, których głównym zadaniem jest sprawowanie funkcji administra-
cyjnej wobec turystyki oraz zarządzanie strategiczne sektorem (są odpowiedzialne 
za formułowanie polityki turystycznej w ramach ogólnej strategii gospodarczej 
administracji państwowej), NTO zajmują się bieżącym zarządzaniem. Dla przy-
kładu, kompetencje tych instytucji w krajach Unii Europejskiej obejmują głów-
nie promocję zagraniczną, koordynację promocji wewnętrznej i zewnętrznej, 
strategie marketingowe11. Narodowe organizacje turystyczne są odpowiedzialne 
za kształtowanie politycznego, gospodarczego i kulturalnego wizerunku kraju na 
rynkach zagranicznych i krajowym oraz wspieranie sektora turystycznego w od-
niesieniu do informacji turystycznej, promocji przyrodniczych i kulturowych 
walorów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej12.

Polityka turystyczna w praktyce opiera się na systemie prawnym. Podsta-
wowym sposobem kształtowania prawa wspólnotowego są dyrektywy wydawane 
przez Radę lub Komisję Europejską. Stanowią one skuteczny środek realizacji 
polityki ochrony konsumentów i obejmują także sektor turystyczny. W ana-
lizowanym obszarze szczególna rola przypada dyrektywie Rady 90/314/EWG 
z 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycie-
czek13. Cechą charakterystyczną tej dyrektywy jest podejście do podróży turys-
tycznych jako oznaczonego pakietu usług oferowanych za łączną cenę, obejmu-
jącego nie mniej niż dwie usługi turystyczne (transport, zakwaterowanie, inne 
usługi turystyczne) trwające ponad 24 godziny albo obejmujące nocleg. Kon-
sument nabywający taki pakiet usług ma zapewnioną ochronę dzięki określeniu 
w niniejszej dyrektywie zakresu odpowiedzialności organizatora i sprzedawcy 
(pośrednika) podróży turystycznej, nałożonym na te podmioty obowiązkom 

10  K.J. Helenarska, Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 104.

11  Ekonomika turystyki, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 164–165.

12  K.J. Helenarska, Międzynarodowy ruch turystyczny..., s. 149. 
13  DzU WE nr 158 z 23 czerwca 1990.
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w zakresie informowania klientów o ważnych dla nich kwestiach oraz ogranicze-
niom co do możliwości zmiany ceny podróży i innych postanowień umownych 
oraz odstąpienia od umowy przez organizatora. Takiej ochronie konsumenta służy 
również wyznaczenie minimalnej treści umowy o podróż turystyczną, zawarte 
w aneksie do powołanej dyrektywy14.

Dostosowanie reguł funkcjonowania rynku usług turystycznych w Polsce 
rozpoczęto pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a zintensyfi kowano w 2000 roku. 
Wśród najistotniejszych aspektów należy wymienić:
– powołanie narodowej organizacji turystycznej – POT ustawą z 1999 roku15;
– nowelizację ustawy o usługach turystycznych16 dostosowującą w pełni do 

regulacji dyrektywy UE z 1990 roku;
– wprowadzenie do polskiego systemu prawnego umowy timesheringu;
– wdrożenie rozwiązań dotyczących kwalifi kacji zawodowych w zakresie 

pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego oraz organizacji imprez 
turystycznych;

– prowadzenia badań statystycznych dotyczących obiektów noclegowych i pro-
wadzenia ich rejestru17.

4. POLITYKA TURYSTYCZNA W POLSCE 

Strategicznym celem polityki państwa polskiego w sferze gospodarki tury-
stycznej powinien być rozwój silnego ekonomicznie, zorientowanego na rynek 
sektora usług turystycznych, który w swoim założeniu powinien opierać się na 
własności prywatnej i inicjatywie, wspieranymi przez różnorodne działania admi-
nistracyjne i samorządowe. Takie działania pozwalają właściwie wykorzystywać 
szanse wynikające z koniunktury w turystyce międzynarodowej i krajowej oraz 
oddziałują na konkurencję na rynkach międzynarodowych, a przez to pozwa-
lają utrzymać wysoki poziom popytu na usługi turystyki krajowej18. Kluczem 
mogącym otworzyć perspektywy dla polskiej turystyki jest rozwijanie krajo-

14  J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Difi n, Warszawa 2006, s. 60–61.
15  Ustawa z 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU 1999, nr 62, poz. 689 

z późn. zm.
16  Ustawa z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (tekst jednolity), DzU 2004, nr 223, 

poz. 2268.
17  www.hotelarze.pl (dostęp: 23.02.2009).
18  Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo 

AE we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1999, s. 85.
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wych, regionalnych i lokalnych produktów turystycznych. Silny ekonomicznie 
sektor turystyczny to przede wszystkim taki, który potrafi  sprostać konkurencji 
na rynku międzynarodowym (globalnym) i utrzymać popyt na turystykę krajową. 
Działania takie nie mogą się obyć bez rozwoju infrastruktury turystycznej, które 
wymagają działań wspierających administracji państwowej19.

Poza wskazanymi wcześniej centralnymi podmiotami polityki turystycznej, 
których działalność odpowiada regułom obowiązującym w krajach Unii Euro-
pejskiej, w strukturze działań polityki turystycznej, wyznaczonej przez system 
obowiązujący w UE, znajdują się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli. Mają one decydującą rolę w realizacji funkcji turystycznej na poziomie 
regionalnym i lokalnym. Poprzez regulacje prawne stają się podmiotami polityki 
turystycznej i są wyposażone w zakres instrumentów kształtujących funkcjono-
wanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej. 

Z punktu widzenia regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej samorządy 
terytorialne poprzez spełniane zadania zabezpieczają funkcjonowanie tej gospo-
darki. Od aktywności jednostek samorządu terytorialnego zależy m.in. świadcze-
nie usług informacji turystycznej (w tym oznakowanie atrakcji turystycznych, 
szlaków oraz współpraca z branżą i organizacjami turystycznymi), utrzymanie 
infrastruktury lokalnej, komunikacji miejskiej, porządku i bezpieczeństwa, dostęp 
do tzw. mediów (woda, energia, ciepło). 

Zgodnie z koncepcją funkcjonowania rynku turystycznego w krajach Unii 
Europejskiej szczególne miejsce w układzie podmiotowym regionalnej i lokalnej 
gospodarki turystycznej zajmują organizacje i stowarzyszenia branżowe. Jest to 
bardzo zróżnicowana grupa podmiotów, począwszy od samorządu gospodarczego 
(izby gospodarcze, regionalne izby turystyki), poprzez instytucje zajmujące się 
popularyzacją turystyki i krajoznawstwa, po stowarzyszenia zrzeszające osoby 
zainteresowane formami turystyki kwalifi kowanej. W zakresie działalności tej 
grupy podmiotów gospodarki turystycznej szczególną rolę należy przypisać 
jednostkom samorządu gospodarczego. Do ich zadań należy integracja poszcze-
gólnych branż oraz współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, lobbing branżowy 
skierowany do podmiotów publicznych realizujących politykę turystyczną, podej-
mowanie działań projakościowych, w tym rekomendacja podmiotów w ramach 
branży, inicjatywy w zakresie promocji, innowacji itp.

Platformą współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami turys-
tycznymi, a także współpracy w zakresie regionalnym i lokalnym są regionalne 

19  Ekonomika turystyki..., s. 159.
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i lokalne organizacje turystyczne. Jest to formalnie najbardziej zaawansowana 
forma współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospo-
darki turystycznej w układzie przestrzennym. Stanowią one forum współpracy 
przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
i stowarzyszeń branżowych w turystyce działających na obszarze regionalnym 
lub lokalnym, a także formułę współdziałania z innymi podmiotami zaintere-
sowanymi rozwojem gospodarki turystycznej (podmioty kulturalne, sportowe, 
szkoły i uczelnie wyższe kształcące dla potrzeb turystyki). Modelowym efektem 
działań regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych jest m.in.: 
– kreowanie i oddziaływanie na model organizacji turystyki w obszarze regio-

nalnym lub lokalnym; 
– oddziaływanie na ofertę turystyczną, wspomaganie tworzenia produktu turys-

tycznego obszaru oraz indywidualnych produktów turystycznych powstają-
cych na terenie obszaru; 

– kreowanie marek turystycznych, poszukiwanie możliwości fi nansowania roz-
woju turystyki (aplikowanie o środki z funduszy europejskich); 

– współtworzenie i współwdrażanie strategii rozwoju turystyki, wspomaganie 
systemu kształtowania kadr turystycznych (w tym poprzez szkolenia); 

– tworzenie i aktualizowanie systemu informacji turystycznej, marketing turys-
tyczny (w tym promocja), współpraca euroregionalna.

Działalność wymienionych podmiotów, poparta ich zakresem kompeten-
cyjnym oraz aktywnością, stanowi podstawę wspierania regionalnej polityki 
turystycznej.

Z perspektywy 2009 roku zakres oddziaływania państwa na gospodarkę 
turystyczną w Polsce jest dostosowany do zakresu działań podejmowanych w in-
nych krajach UE i oparty jest na unijnym systemie prawa turystycznego, przy 
wykorzystaniu indywidualnych rozwiązań obowiązujących w Polsce. 

Przykładem dobrze ilustrującym zmiany w polskim prawie turystycznym, 
podążającym za rozwiązaniami UE oraz deregulacją rynku, jest liberalizacja 
dostępu do rynku dla podmiotów organizacji turystyki i pośredników sprze-
daży usług turystycznych. Po wejściu w życie ustawy o usługach turystycznych 
(1998) do jednej z istotnych nowelizacji tej ustawy dostęp do rynku warunko-
wany był koncesjami. W latach 2001–2004 (do wejścia Polski do UE i wejścia 
w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) instrumentem dostępu 
były zezwolenia. Od 2004 działalność ta ma charakter regulowany, wymagający 
wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (jest ich 
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16 i prowadzone są przez poszczególnych marszałków województw). Natomiast 
minister właściwy ds. turystyki prowadzi centralną ewidencję organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, na podstawie kopii dokumentów przesy-
łanych przez marszałków województw20.

5. STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE JAKO INSTRUMENT 
DOSTOSOWAWCZY DO EUROPEJSKIEJ POLITYKI TURYSTYCZNEJ 
(2007–2013)

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku i perspektywy 
uzyskania z jej budżetu subwencji, uzależnionych od konkretnych projektów roz-
wojowych na dłuższy okres, przyczyniły się do powstania koncepcji programu 
strategicznego. Punktem wyjścia do tych działań jest opracowany przez rząd RP 
projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–201321, na okres odpowia-
dający budowanemu wieloletniemu budżetowi Unii Europejskiej. Analogiczne 
plany powstają także w pozostałych krajach członkowskich22. Okres planowania 
strategicznego na lata 2007–2013 wyznacza także inne formy planowania oraz 
opracowywania strategii, nie tylko na szczeblu centralnym, lecz także regional-
nym i lokalnym. Ponadto odnosi się do poszczególnych branż gospodarki, także 
do turystyki.

Kluczowym dokumentem strategicznym dotyczącym sektora turystycz-
nego, opracowanym niemal równolegle z Narodowym Planem Rozwoju na lata 
2007–2013, był projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013.

Strategia Rozwoju Turystyki (SRT) miała się stać elementem systemu 
dokumentów decydujących o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, poprzez 
rozwój regionalnych produktów turystycznych i wspierania zatrudnienia. Istotną 
kwestią była m.in. konieczność wdrożenia rachunku satelitarnego turystyki, 
który dawałby szansę na identyfi kowanie efektów gospodarczych powstających 
w innych sektorach gospodarki dzięki turystyce. Do uwarunkowań rozwoju 
turystyki zaliczono: poziom wydatków turystycznych, rynek pracy, kształcenie, 
marketing turystyczny, infrastrukturę turystyczną, wsparcie instytucjonalne, ten-
dencje wzrostu konsumpcji. Realizacja SRT miałaby zatem bezpośredni związek 

20  J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difi n 2007, s. 66–69.
21  Na podstawie Ustawy z 24 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju, DzU 2004, nr 116, 

poz. 1206.
22  Polityka gospodarcza..., s. 222.
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pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym i potencjalnie utrzymałaby tempo 
wzrostu spożycia turystycznego oraz zagwarantowanie utrzymania udziału 
gospodarki turystycznej w PKB. 

Najistotniejszym elementem projektu SRT było szczegółowe zaprezento-
wanie obszarów priorytetowych wraz z ich celami i działaniami, które z punktu 
widzenia realizacji celów makroekonomicznych sprowadzały się do: 
– tworzenia procedur partnerstwa publiczno-prywatnego;
– rozwoju infrastruktury turystycznej; 
– tworzenia zachęt inwestycyjnych;
– opracowywania i wdrażania mechanizmów oraz narzędzi wpływających na 

podnoszenie i zapewnienie jakości elementów produktu turystycznego;
– stymulowania innowacyjności w kreowaniu produktu turystycznego;
– przygotowania kadr dla sektora turystycznego (szkolenia, staże, efektywność 

kształcenia);
– wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych do gospodarki 

turystycznej;
– oddziaływania na środowisko naturalne w zakresie ochrony obszarów szcze-

gólnie cennych, wraz z systemem ochrony prawnej;
– zwiększenia dostępności turystycznej regionów, zwłaszcza poprzez kształto-

wanie dostępności komunikacyjnej (czyli bezpośrednie powiązania z trans-
portem), transport jako główny środek dotarcia turystów do obszarów i pro-
duktów turystycznych;

– międzynarodowej współpracy w zakresie turystyki;
– wsparcia regionalnych i branżowych organizacji turystycznych, wraz z od-

działywaniem na rynek pracy, w tym przekwalifi kowanie pracowników do 
pracy w sektorze turystycznym;

– wspierania przedsiębiorczości w sektorze turystycznym, w tym podmiotów 
gospodarczych sektora MŚP;

– programów doradztwa dla przedsiębiorstw turystycznych;
– budowy regionalnych systemów bezpieczeństwa w turystyce;
– rozwoju prac badawczo-rozwojowych (B + R).
Dynamiczne zmiany na scenie politycznej w Polsce w latach 2005–2008 i kolejne 
wybory parlamentarne w latach 2005 i 2007, a także powstanie kolejnych rzą-
dów spowodowały, że projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013 po 
kilku latach dyskusji i zmian nie został ostatecznie przyjęty przez rząd. W 2008 
roku resort właściwy do spraw turystyki opracował nowy projekt Strategii na lata 
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2008–2014. W tym projekcie uwzględniono zagadnienia związane z przygoto-
waniami Polski do organizacji w 2012 roku fi nałów Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012. Ministerstwo Sportu i Turystyki dzięki temu dokumentowi 
mogło zatem integrować działania z zakresu zagadnień sportu (budowy obiek-
tów) i turystyki (tworzenia infrastruktury turystycznej, promocji turystyki) i po-
przez to wykorzystać EURO 2012 do rozwoju turystyki zagranicznej w Polsce 
w dłuższym horyzoncie. 

We wrześniu 2008 roku rząd RP przyjął dokument niższej rangi pt. Kie-
runki rozwoju turystyki do 2015 roku, którego struktura i podstawowe założe-
nia odpowiadają dotychczasowym założeniom obu projektów SRT na lata 2007
–2013 i 2008–2014. Za podstawowe założenie dokumentu przyjęto traktowanie 
turystyki jako dziedziny ściśle powiązanej z wieloma procesami rozwoju i takie 
jej kształtowanie, które będzie zgodne z innymi celami społeczno-gospodar-
czego rozwoju kraju. Dokument zwraca uwagę nie tylko na wewnętrzną spój-
ność podejmowanych działań, lecz także na efekt synergii pomiędzy turystyką 
a środowiskiem przyrodniczym, kulturą, rozwojem społecznym, infrastrukturą. 
W myśl założeń, poprzez uczynienie z Polski kraju atrakcyjnego dla turystów 
krajowych i zagranicznych, turystyka stanie się ważnym narzędziem społeczno-
-gospodarczego rozwoju regionów. 

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku sprzyjać będą budowaniu silnych 
podstaw gospodarki turystycznej. Formułują nie tylko zobowiązania rządu RP, 
mające na celu harmonijny i zrównoważony rozwój sektora turystycznego w Pol-
sce, lecz także wskazują działania, w których realizację powinny być zaangażo-
wane wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki, np. jednostki 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje 
branżowe, środowisko naukowe23.

W skali makroekonomicznej realizacja Kierunków... wyraźnie wpisuje się 
w realizację celów strategicznych Unii Europejskiej, określonych w odnowionej 
Strategii Lizbońskiej, a także priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, 
celu strategicznego Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 oraz priorytetów 
Krajowego Programu Reform 2005–2008.

23  www.msport.gov.pl (dostęp: 6.02.2009).
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Podsumowanie

Dokonując syntetycznego podsumowania problematyki dostosowawczej 
polskiej polityki turystycznej w stosunku do polityki Unii Europejskiej, należy 
podkreślić pewne problemy wynikające z realiów funkcjonowania polskiego 
i unijnego rynku turystycznego. Aczkolwiek ramy funkcjonowania całego rynku 
i roli państwa na rynku turystycznym oddają struktury rynków turystycznych 
rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, to Polska jako kraj Europy Środkowo-
-Wschodniej nie może bezpośrednio równać się z siłą rynków tych krajów. 
Kwestie te dotyczą m.in.: wielkości i struktury popytu (np. turystyka seniorów), 
kierunków wyjazdów turystycznych, poziomu wydatków turystycznych, kształ-
towania poziomu cen ofert turystycznych uwzględniającego siłę nabywczą, cen-
tralnego i regionalnych budżetów promocji turystyki, angażowania się państwa 
w inwestycje turystyczne i paraturystyczne, poziomu wykorzystania środków 
europejskich w obszarze gospodarki turystycznej.

Gospodarki turystyczne 27 krajów Unii Europejskiej są znacząco zróżnico-
wane. Wynika to zwłaszcza z warunków klimatyczno-lokalizacyjnych. Umow-
nie można dokonać podziału na kraje południowe (głównie śródziemnomorskie), 
środkowoeuropejskie i północne. Podział ten wyznacza wielkość i strukturę ruchu 
turystycznego. Gospodarka turystyczna w krajach Unii Europejskiej kształtuje 
PKB średnio w 5,5%. Wielkość ta dla Polski (biorąc pod uwagę różne metody 
pomiaru) kształtuje się na zbliżonym poziomie. 

PROBLEMS OF TOURISM POLICY CREATION IN POLAND IN THE LIGHT 
OF ADJUSTMENT TO THE EUROPEAN UNION

Summary

Tourism policy is one of the sectoral policies and is defi ned as operation that relies 
on describing economic, political, social and cultural goals connected with tourism deve-
lopment, on gaining positive effects resulting from supply and demand existence, on stri-
ving for fulfi lling social needs in the fi eld of tourism making and on specifying means that 
are necessary for that purpose. The main aims of tourism policy are:
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– fulfi lling society’s needs in the fi eld of tourism,
– rational utilization of touristic virtues, resources of labor and capital in the fi eld 

of tourism economy,
– formation of optimal amount and structure of touristic movement,
– coordination of tourism development considering its varied functions and relations 

with other spheres of economic life.
The direct aim of taken considerations is wide because it refers to the issues 

of touristic market operating and the position of state on that market. A special attention 
was paid to the issues of creation of tourism policy in Poland considering changes in the 
policy led in the adjustment period (pre-accession) and during the fi rst years after Polish 
accession to the European Union together with pointing the directions of policy’s creation 
to the year 2015.

Translated by Agnieszka Drabik-Prywer
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WYDATKI TURYSTÓW 
A KORZYŚCI NETTO RUCHU TURYSTYCZNEGO

DLA REGIONÓW
UJĘCIE TEORETYCZNE

Wprowadzenie 

Ocena wpływu turystyki na gospodarkę regionów recepcji turystycznej 
dokonywana jest nie tylko na gruncie nauk ekonomicznych. Zmiany zachodzące 
w regionie turystycznym są także przedmiotem zainteresowań geografów, bio-
logów, socjologów oraz przedstawicieli innych nauk. Dla ekonomisty jednym 
z najważniejszych obszarów badawczych turystyki jest ocena wpływu ruchu 
turystycznego w regionie na jego gospodarkę. Prawidłowe oszacowanie wielkości 
ruchu turystycznego, wydatków turystów oraz wielkości mnożnika turystycznego 
może umożliwić określenie właściwej wielkości wydatków jednostek samorządu 
terytorialnego związanych z inwestycjami w infrastrukturę turystyczną oraz pro-
mocją obszarowego produktu turystycznego. 

1. WYDATKI TURYSTYCZNE

Pierwszym krokiem do zmierzenia wpływu turystyki na gospodarkę 
regionu niewątpliwie jest oszacowanie wydatków turystów. Wydatek turys-
tyczny defi niowany jest w literaturze jako suma konsumpcji dokonana przez 
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turystę lub inne podmioty na jego zlecenie w czasie podróży i pobytu w regio-
nie turystycznym1. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) i Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wykorzystują obecnie podobną, 
niemniej jednak bardziej szczegółową defi nicję, która określa wydatki turystów 
jako wydatki związane z wyjazdem dokonane przez turystę lub na jego zlece-
nie przed, w czasie i po zakończeniu podróży2. Badania dotyczące wielkości 
wydatków turystów prowadzone są zarówno po stronie popytu (ankiety turystów, 
gospodarstw domowych itd.), jak i po stronie podaży (dane dotyczące sprzedaży 
miejsc noclegowych, gastronomii, transportu, usług pośrednictwa itd.). Ponadto 
według Norberta Vanhove poza wydatkami turystów szczególną uwagę należy 
zwrócić na zbiorową konsumpcję turystyczną (tourism collective consumption), 
która obejmuje legislację związaną z turystyką, promocję turystyki oraz wydatki 
podmiotów publicznych na infrastrukturę3. Obecnie wydatki te są już uwzględ-
niane np. przy niektórych obliczeniach związanych z Rachunkiem Satelitarnym 
Turystyki. Światowa Organizacja Turystyki rozróżnia ponadto pojęcia wydatków 
turystycznych (tourism expenditure) i konsumpcji turystycznej (tourism con-
sumption). Pojęcie konsumpcji według UNWTO jest szersze i obejmuje m.in. 
wszelkiego rodzaju transakcje barterowe, towary i usługi wyprodukowane samo-
dzielnie przez turystów4.

Mierzenie wydatków turystów prowadzone jest najczęściej w odniesieniu 
do danego okresu (najczęściej roku) lub podczas istotnych wydarzeń turystycz-
nych, w celu oceny ich wpływu na gospodarkę. W przypadku wydarzeń zdecy-
dowanie łatwiej jest określić np. zależność pomiędzy zaangażowanymi środkami 
publicznymi w promocję wydarzenia a wydatkami turystów, które są podstawą 
do szacowania korzyści netto dla regionu wyrażonych w dodatkowych miejscach 
pracy oraz wzroście popytu5. Larry Dwyer zwraca uwagę na liczne problemy 
związane z szacowaniem tzw. nowych wydatków związanych z wydarzeniem 

1  Data sources on tourism expenditure. The Austrian experiences taking into account. The 
TBoP requirements. Materiały konferencyjne: International Workshop On Tourism Statistics, 
UNWTO Department of Statistics and Economic Measurement of Tourism, Madrid/Spain 2006, 
s. 3.

2  2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, UNWTO, 
OECD, EUROSTAT, s. 1–15. Publikacja dostępna w Internecie: http://unstats.un.org/unsd/statcom/
doc08/BG-TSA.pdf (dostęp: 1.02.2009).

3  N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier, Amsterdam 2005, s. 28.
4  Więcej: 2008 Tourism Satellite Account..., s. 17–19.
5  Zob. A. Pawlicz, Imprezy masowe jako instrument polityki turystycznej miasta, w: Polityka 

turystyczna, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Kopen-
haga 2005.
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turystycznym6. Nowe wydatki określa on jako wydatki, które nie miałyby miejsca 
gdyby dane wydarzenie nie miało miejsca. Wydatki te obejmują wydatki organi-
zatorów, uczestników, turystów, sponsorów, mediów itp. W przypadku mierzenia 
tych wydatków należy zwrócić uwagę na następujące sprawy7:
– wydatki mieszkańców nie powinny być traktowane jako nowe wydatki w re-

gionie; zakłada się, iż mieszkańcy, w przypadku gdyby wydarzenie się nie 
odbyło, wydaliby taką samą kwotę na towary i usługi w regionie;

– często w imprezach turystycznych biorą udział osoby, dla których udział ten 
nie jest głównym motywem podróży; wydatki tej grupy turystów nie mogą 
być liczone jako nowe, z wyjątkiem sytuacji, w której turysta ze względu na 
udział w imprezie wydaje więcej, niż gdyby w niej nie uczestniczył;

– część uczestników odwiedziłaby dany region turystyczny niezależnie od tego, 
czy wydarzenie zostałoby zorganizowane, jednak ze względu na wydarzenie 
przesuwają termin przyjazdu (np. przedstawiciel handlowy, którego obowiąz-
kiem jest odwiedzanie swoich klientów raz w roku, przyjeżdża do Ińska właś-
nie w czasie trwania Ińskiego Lata Filmowego); wydatki tej grupy turystów 
również nie mogą być traktowane jako nowe;

– efekt wyludnienia występuje w przypadku dużych wydarzeń i obejmuje: 
wydatki turystów, którzy z powodu trwania wydarzenia nie przyjechali do 
regionu (np. ze względu na tłok, zagrożenie terrorystyczne, wyższe ceny 
itd.), mniejsze wydatki mieszkańców w czasie trwania wydarzenia (w cza-
sie olimpiady w 2012 roku w Londynie szacuje się zmniejszenie wydatków 
mieszkańców o 10%) oraz brak wydatków mieszkańców, którzy ze względu 
na wydarzenie opuścili region;

– wielkość importu dóbr koniecznych dla organizacji wydarzenia spoza regionu 
turystycznego (czasem określana jako „wycieki importowe”8) powinna być 
odjęta od nowych wydatków związanych z wydarzeniem; zasadniczo wiel-
kość importu przyjmuje tym większe wartości, im mniejszy jest region będący 
przedmiotem badania. 

6  L. Dwyer, Economic evaluation of special events, w: materiały konferencyjne Internatio-
nal Tourism Conference 2008, Cultural and Event Tourism: Issues & Debates, Alanya, Turkey, 
s. 25–48.

7  Zob. również L. Jago, L. Dwyer, Economic Evaluation of Special Events: a Practitioner’s 
Guide, Common Ground Publishing Pty Ltd, Sydney 2006, s. 20–29.

8  Zob. J. Zaucha, Planowanie i rozwój turystyki zrównoważonej na terenach wiejskich Regionu 
Bałtyckiego, w: Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej, produkty, sieci współpracy i mar-
keting, W. Toczyński, J. Lendzion, J. Zaucha (red.), Gdańsk 2007, s. 33.
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Mierzenie ogólnych wydatków turystów odbywa się najczęściej za pośred-
nictwem badań ankietowych, w trakcie których ustalane są średnie wydatki turys-
tów, a te przemnożone przez szacowaną liczbę turystów pozwalają oszacować 
całkowite wydatki turystów w regionie. W tym przypadku istotne jest również 
oszacowanie wycieków importowych, zwłaszcza w małych regionach, w których 
dominuje funkcja turystyczna, mogą bowiem przyjmować duże wartości. Według 
Daniela Stynesa9 prawidłowe oszacowanie liczby turystów w regionie należy do 
najsłabszych punktów badań wpływu turystyki na lokalną gospodarkę. Badania 
średnich wydatków turystów według tego autora powinny być oparte na próbach 
reprezentatywnych turystów, w miarę możliwości w rozbiciu na poszczególne 
okresy oraz na poszczególne segmenty turystów. 

Ograniczenie analizy efektów gospodarczych turystyki do badań wielkości 
wydatków odwiedzających nie uwzględnia wpływu zjawiska turystyki na pozo-
stałe sektory gospodarki. Ponadto według Ewy Dziedzic metody zbierania infor-
macji na temat wydatków turystów zagranicznych (w Polsce), które pochodzą 
albo z badań ankietowych, albo z transakcji rejestrowanych w systemie banko-
wych, są często niedoskonałe, a ponadto nie ma możliwości porównania efektów 
ekonomicznych turystyki przyjazdowej z efektami innych rodzajów działalności 
gospodarczej10. 

2. METODY BADANIA WPŁYWU WYDATKÓW TURYSTYCZNYCH NA GOS-
PODARKĘ

Najprostszym sposobem zbadania ekonomicznego wpływu działalności 
turystycznej na gospodarkę jest przemnożenie liczby turystów, średnich wydat-
ków turysty oraz mnożnika turystycznego. Mnożnik turystyczny określa wielkość 
wpływu ruchu turystycznego na lokalną gospodarkę. W ujęciu keynesowskim 
liczony jest jako odwrotność sumy krańcowych skłonności do wycieków (mar-
ginal propensity to leak), czyli wielkości dodatkowego dochodu, który opusz-
cza gospodarkę w czasie ruchu okrężnego pieniądza. Na wycieki składają się 

9  D. Stynes, Economic Impacts of Tourism. Publikacja dostępna w Internecie: www.msu.edu 
(dostęp: 30.01.2009).

10  E. Dziedzic, Obszary badań skutków ekonomicznych turystyki przyjazdowej o szczególnym 
znaczeniu dla kraju i regionu. Publikacja dostępna w Internecie: www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/
B69D9639-A07C-4C85-9EE1-B67C724D3891/10099/Rrst1.doc (dostęp: 1.02.2009).
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oszczędności, import oraz podatki11. Według Fletchera12 wartość mnożnika różni 
się znacznie w zależności od przyjętej metodologii liczenia. Jako najważniej-
sze metody liczenia mnożnika turystycznego wskazuje on: mnożnik Keynesa, 
mnożnik ad hoc oraz analizę Input-Output (przepływów międzygałęziowych), 
która oceniana jest przez część autorów jako najbardziej wiarygodna13. Tabela 
1 przedstawia cztery poziomy dokładności badań nad oceną wielkości wpływu 
turystyki na gospodarkę regionu. Im wyższy poziom wiarygodności danych, tym 
wyższe są koszty badań.

Tabela 1

Różne metody oceny wpływu ruchu turystycznego na gospodarkę

Poziom 
wiarygodności badań

Wielkość ruchu 
turystycznego Wydatki turystów Mnożnik

1 – ocena ekspercka Ocena eksperta Ocena eksperta 
lub tzw. metoda 
inżynieryjna*

Ocena eksperta

2 Dane historyczne 
lub dane z podob-
nych regionów tu-
rystycznych

Wykorzystanie da-
nych z innych, po-
dobnych regionów 
turystycznych

Wykorzystanie mnoż-
nika turystycznego 
z innych regionów

3 Wykorzystanie 
danych historycz-
nych w rozbiciu na 
poszczególne seg-
menty turystów

Wykorzystanie 
danych wtórnych 
w odniesieniu do 
poszczególnych seg-
mentów

Wykorzystanie mnoż-
ników z innych regio-
nów dotyczących wy-
datków poszczegól-
nych segmentów tu-
rystów

4 – dane pierwotne Badania ankieto-
we w celu oceny 
ilościowej i jakoś-
ciowej ruchu tu-
rystycznego

Badania ankietowe 
w celu oceny śred-
nich wydatków tu-
rystów

Wykorzystanie mo-
delu przepływów mię-
dzygałęziowych 
w regionie

* Metoda inżynieryjna polega na ocenie wydatków przez przyjęcie tzw. cen „typowych”, 
np. nocleg kosztuje 50 zł, całodzienne wyżywienie 40 zł, 20 zł to dzienne wydatki na benzynę, 
a 10 na pamiątki. Na bazie tych założeń oraz wielkości ruchu turystycznego oceniane są cało-
ściowe wydatki turystów.

Źródło: D. Stynes, Economic Impacts of Tourism...

11  Zob. J. Tribe, The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Elsevier, Amsterdam 2006, 
s. 267–271.

12  Encyclopedia of tourism, J. Jafari (red.), Routledge, London 2000, s. 388–400. 
13  Tamże, zob. również D. Stynes, Economic Impacts of Tourism...; J. Tribe, The Economics 

of Recreation...
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Niezależnie od przyjętej metody dokonywania obliczeń w literaturze postu-
luje się wyróżnienie kilku typów mnożnika w celu określenia wpływu turystyki 
na gospodarkę14:
– mnożnik typu 1 odnosi się do rozmiaru transakcji, które są efektem dodat-

kowych wydatków turystów, obejmuje zatem bezpośrednie (adirect sales) 
i pośrednie (indirect sales) efekty ekonomiczne, bez efektów indukowanych 
(induced sales); 

– mnożnik typu 2 obejmuje również efekty indukowane, wyznacza zatem wpływ 
dodatkowych wydatków turystycznych na dochód narodowy;

– mnożnik typu 3 odnosi się do zmian w dochodach ludności na skutek wydat-
ków turystycznych; dochody obejmują płace, dodatkowe zyski (np. związane 
z wyższą ceną nieruchomości), ale dotyczą tylko rezydentów;

– mnożnik typu 4 przedstawia dodatkowe zatrudnienie na skutek dodatkowych 
wydatków turystycznych, np. w badaniach Daniel Stynes15 wykazał, iż dodat-
kowy milion dolarów wydatków turystów przekłada się na 33 miejsca pracy 
w sektorze.

Metoda przepływów międzygałęziowych (Input-Output, I-O) wykorzy-
stywana w ocenie wielkości mnożnika turystycznego w cytowanych pracach 
amerykańskich autorów jest jednak od początku XXI wieku poddawana krytyce 
przez autorów australijskich. Larry Dwyer, Peter Forsyth, Ray Spurr16 wskazują, 
iż metoda przepływów międzygałęziowych znacząco zawyża wpływ wydarzeń 
turystycznych na gospodarkę regionu turystycznego. Ponadto wskazują oni na 
następujące założenia metody I-O, które powodują, że wyniki analizy obarczone 
są błędem17:
– w modelu I-O czynniki produkcji w gospodarce dostępne są bez ograniczeń;
– istnieją stałe proporcje pomiędzy zasobami użytymi do produkcji (input) oraz 

produkcją (output). Jest to założenie nierealistyczne w przypadku (względ-
nych) zmian cen, które powodują, iż przedsiębiorcy przesuwają czynniki pro-
dukcji pomiędzy sektorami gospodarki;

– sektor publiczny traktowany jest w modelu I-O jako neutralny. Oznacza to, że 
przychody z podatków, które mogą być przeznaczone na zmniejszenie obcią-

14  Zob. D. Erkkila, Trends in Tourism Economic Impact Estimation Methods, w: Trends in Out-
door Recreation, Leisure and Tourism, W. Gartner, D. Lime (red.), CABI, 2000, s. 235–255.

15  D. Stynes, Economic Impacts of Tourism...
16  L. Dwyer, P. Forsyth, R. Spurr, Estimating the Impacts of Special Events on an Economy, 

“Journal of Travel Research” 2005, vol. 43, s. 1–9 oraz L. Dwyer, P. Forsyth, R. Spurr, Assesing 
the Economic Impact of Events: A Computable General Equilibrium Approach, “Journal of Travel 
Research” 2006, vol. 44, s. 1–8.

17  Świadomość braków metody I-O pojawia się również w cytowanych pracach Stynesa, nie-
mniej jednak nie proponuje on rozwiązań alternatywnych.
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żeń podatkowych w innych sektorach gospodarki, subsydia itp., nie są brane 
pod uwagę.

Ponadto wymienieni autorzy zwracają uwagę, iż model I-O nie jest w stanie 
zidentyfi kować negatywnego wpływu wydarzeń turystycznych na niektóre sek-
tory gospodarki18 (zwłaszcza poza regionem, w którym organizowane jest wyda-
rzenie turystyczne). Jako alternatywę proponują model CGE (computable general 
equilibrium), który różni się od tradycyjnego modelu I-O przede wszystkim 
możliwością różnicowania cen w modelu19. Tabela 2 przedstawia dane dotyczące 
wpływu dużego wydarzenia turystycznego (Qantas Australian Grand Prix 2000 
– Wyścigi Formuły 1) na gospodarki Australii oraz Nowej Południowej Walii 
(stanu w Australii, w którym odbywało się dane wydarzenie) przy wykorzystaniu 
metody I-O oraz metody CGE.

Tabela 2 

Wskaźniki wybranych mnożników turystycznych obliczone 
przy wykorzystaniu metod I-O oraz CGE podczas zawodów Formuły 1 

w Australii w 2000 roku

Rodzaj danych Metoda I-O Metoda CGE
NPW R-A Aus NPW R-A Aus

Suma wydatków bezpośred-
nich, pośrednich i indukowa-
nych (mln dol.) 112 8,1 120,1 56,7 –32,24 24,46
Zmiany w PKB (mln dol.) 38,9 4,4 43,3 19,41 –10,61 8,8
Zmiany w zatrudnieniu (liczba 
miejsc pracy) 521 71 592 318 –189 129
Mnożnik wydatków 2,2 0,16 2,3 1,2 –0,3 0,9
Mnożnik PKB (wartość do-
dana) 0,8 0,09 0,8 0,4 –0,2 0,3
Mnożnik zatrudnienia (liczba 
zatrudnionych na 1 mln dol.) 10,2 1,4 11,6 6,2 –3,7 2,5

Uwagi: suma wydatków bezpośrednich 51,25 mln dol. NPW – Nowa Południowa Walia, 
R-A – reszta Australii, Aus – Australia.

Źródło: L. Dwyer, P. Forsyth, R. Spurr, Estimating the Impacts... 

18  Zob. np. badania przedstawione w pracy: M. Daniels, W. Norman, M. Henry, Estimating in-
come effects of a sport tourism event, “Annals of Tourism Research” 2004, z. 31, nr 1, s. 184–186. 

19  Więcej na temat modeli CGE w: I.S. Wing, Computable General Equilibrium Models and 
Their Use in Economy-Wide Policy Analysis, Technical Note No. 6, Massachusetts Institute of Tech-
nology, 2004. Publikacja dostępna w Internecie: http://mit.edu/globalchange/www/MITJPSPGC_
TechNote6.pdf (dostęp: 1.02.2009).
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Dane prezentowane w tabeli 2 wskazują, iż wyniki otrzymane przy pomocy 
metody przepływów międzygałęziowych I-O są znacznie wyższe od tych otrzy-
manych przy pomocy metody CGE. Ocena ekonomicznego wpływu wydarzenia 
przy wykorzystaniu metody CGE wskazuje, iż część kraju poza stanem, w którym 
odbywały się wymienione zawody Formuły 1, straciła na organizacji wydarzenia 
zarówno pod względem PKB, jak i zatrudnienia. 

Metoda prognozowania mnożnika turystycznego CGE wymaga jednak 
odpowiednich danych statystycznych, z reguły znacznie bardziej obszernych od 
tych wymaganych w przypadku metody I-O. Wymagane dane dostępne są często 
jedynie na poziomie całego kraju, co w oczywisty sposób ogranicza jej praktyczne 
wykorzystanie. Ponadto według Dwyera, Forsytha i Spurra metoda CGE może 
być stosowana jedynie w przypadku tzw. szoków popytowych (czyli m.in. wyda-
rzeń turystycznych). Pomimo ograniczonej przydatności praktycznej omawianej 
metody wyniki uzyskane przez australijskich badaczy wskazują, iż interpretacji 
wszelkich badań dotyczących wpływu turystyki na gospodarkę regionu należy 
dokonywać z dużą dozą ostrożności po analizie metodologii przeprowadzonych 
badań.

3. ANALIZA KORZYŚCI NETTO ZWIĄZANYCH ZE ZJAWISKIEM TURYSTY-
KI W REGIONIE

Nawet najlepiej oszacowany wpływ wydarzenia turystycznego (lub ogól-
nie turystyki) na gospodarkę regionu przy pomocy omówionych metod nie jest 
jeszcze tożsamy z tzw. korzyściami netto dla regionu. Korzyści netto rozumiane 
jako różnica całkowitych korzyści i kosztów obejmują również elementy bar-
dzo ważne z punktu widzenia regionu, niemniej jednak trudno mierzalne, takie 
jak koszt alternatywny, kongestia transportowa, zanieczyszczenie środowiska 
lub duma mieszkańców itp. Bardzo często elementy niematerialne mogą być 
istotne z punktu widzenia decydentów, np. ze względu na nadchodzące wybory. 
Pomimo wymienionych ograniczeń w literaturze zaleca się przeprowadzanie 
kompleksowej analizy korzyści i kosztów zarówno w odniesieniu do wydarzeń 
turystycznych, inwestycji związanych z turystyką, jak i rozwoju funkcji turys-
tycznej w regionie jako całości. Tabela 3 przedstawia analizę korzyści i kosztów 
dla przykładowego wydarzenia turystycznego (organizowanego przez jednostki 
administracji publicznej).
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Tabela 3 

Analiza kosztów i korzyści organizacji wydarzenia turystycznego 
z punktu widzenia regionu

Poziom analizy Koszty Korzyści
Mikroekonomiczny Koszty infrastruktury

Bezpośrednie koszty organiza-
cji wydarzenia 

Przychody od uczestników
Przychody od sponsorów

Koszty pośrednie Zapewnienie bezpieczeństwa 
w regionie
Zwiększony wywóz śmieci
Zanieczyszczenie środowiska
Koszty społeczne ludności 
miejscowej (kongestia, prze-
stępczość itp.)

Poprawa wizerunku
Poprawa infrastruktury

Inne koszty Koszt alternatywny organizacji 
wydarzenia

Nadwyżka konsumenta

Efekty zewnętrzne Zmniejszenie zainteresowania 
innymi wydarzeniami w re-
gionie

Zwiększenie popytu w hotelach, 
restauracjach, handlu detalicz-
nym i innych przedsiębiorstwach 
turystycznych
Efekt mnożnikowy

Źródło: N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations..., s. 227.

Najtrudniejszym elementem analizy jest wycena społecznych kosztów i ko-
rzyści oraz efektów zewnętrznych związanych z ruchem turystycznym. Z tego 
względu w praktyce najczęściej dokonywane są jedynie analizy jakościowe, któ-
rych wyceny dokonuje się jedynie w odniesieniu do wartości przedstawionych 
w cenach rynkowych. W razie konieczności wyceny pozostałych elementów sto-
suje się następujące metody: wartość odtworzeniowa (np. koszt redukcji poziomu 
zanieczyszczeń w rzece), koszt alternatywny, skłonność do zakupu określonych 
dóbr w określonych cenach i inne20.

W analizie korzyści i kosztów należy zwrócić ponadto uwagę na roz-
różnienie sektora prywatnego i publicznego. Jak wskazuje Norbert Vanhove, 
w przypadku gdy władze jednostki administracyjnej muszą podjąć decyzję, czy 
np. zorganizować wydarzenie turystyczne, czy przeprowadzić remont szkoły, 
w praktyce podejmowana jest decyzja czysto polityczna. Bardzo trudno byłoby 

20  N. Vanhove, The Economics of Tourism Destinations..., s. 229.
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bowiem dostarczyć odpowiednich danych dotyczących IRR (przewidywanej 
stopy zwrotu) w tego rodzaju inwestycjach21.

Podsumowanie

Pomimo stosunkowo dużych trudności dotyczących oceny wpływu turystyki 
na gospodarkę wydaje się, że warto przeprowadzać analizy dotyczące wielkości 
wydatków turystycznych, mnożnika turystycznego oraz kompleksowej analizy 
korzyści i kosztów związanych ze zjawiskiem turystyki. Tego rodzaju analizy 
mogą pozwolić decydentom na bardziej efektywne wydawanie środków publicz-
nych na dofi nansowywanie zarówno wydarzeń turystycznych, jak i fi nansowanie 
infrastruktury oraz promocji turystycznej. W przypadku niewielkich wydarzeń 
turystycznych (lub niewielkich regionów turystycznych), ze względu na wyso-
kie koszty, można ograniczyć analizy do danych wtórnych lub do oceny samych 
wydatków turystycznych (zakładając mnożnik turystyczny równy jedności). 

W roku 2012 odbędą się w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. 
Przy ocenie tego typu wydarzenia turystycznego (określanego w literaturze jako 
mega-event) należy zwrócić uwagę nie tylko na prawidłowe oszacowanie liczby 
turystów i ich wydatków, lecz także na liczbę nowych miejsc pracy generowa-
nych przez imprezę oraz wielkość wybudowanej infrastruktury. EURO 2012 
odbywać się będzie w największych polskich miastach, w związku z czym to 
ich mieszkańcy mogą być największymi benefi cjentami wydarzenia, podczas 
gdy mieszkańcy mniejszych miejscowości mogą de facto stracić na organizacji 
tej imprezy (mniej subsydiów, mniej nakładów na infrastrukturę w regionach, 
wzrost cen itp.).

21  Tamże.
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TOURISM EXPENDITURE AND COST BENEFIT ANALYSIS 
IN TOURISM REGIONS 

THEORETICAL APPROACH

Summary

Governments are often prepared to offer generous funding incentives to attract 
tourism in general and tourism events in a region. Much of the public justifi cation 
of events funding seems to center on their expected positive economic impact. The paper 
discusses several problems regarding to measurement of tourism expenditure and tourism 
arrivals. Moreover two different approaches (input output and computable general equi-
librium analysis) of evaluating of tourism multipliers were compared and discussed. 
Finally the need for a comprehensive cost benefi t analysis in order to evaluate tourism 
events has been pronounced.

Translated by Adam Pawlicz
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ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 567     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 12     2009

ANDRZEJ RAPACZ
IZABELA MICHALSKA-DUDEK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ZNACZENIE KOMPUTEROWYCH BAZ DANYCH 
W MARKETINGU RELACJI 

NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓŻY W POLSCE

Sukces przedsiębiorstwa turystycznego zależy od zasobów wiedzy o klien-
tach, która jest gromadzona i wykorzystywana w celu lepszego poznania i zaspo-
kojenia ich potrzeb. Źródłem wiedzy w marketingu relacji są dane o klientach, 
zawieranych przez nich transakcjach i zachowaniach ujawnionych podczas inter-
akcji z przedsiębiorstwem. Możliwości poszerzania wiedzy szukać należy w tech-
nologiach informacyjnych, które stosowane są do gromadzenia, magazynowania 
i wydobywania (data mining) danych oraz do tworzenia modeli predykcji. 

Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia komputerowych baz 
danych jako jednego z podstawowych zasobów strategicznych w procesie imple-
mentacji koncepcji marketingu relacji w przedsiębiorstwach branży turystycznej, 
a także zaprezentowanie wyników badań ankietowych dotyczących oceny stop-
nia wykorzystania komputerowych baz danych w praktyce funkcjonowania biur 
podróży w Polsce.
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1. MIEJSCE KOMPUTEROWYCH BAZ DANYCH W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ

Wiedza to ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych przez jed-
nostki do rozwiązywania problemów, na które składają się zarówno elementy 
teoretyczne, jak i praktyczne, ogólne zasady i szczegółowe wskazówki postępo-
wania. Zasoby wiedzy organizacji to jej aktywa intelektualne będące sumą wie-
dzy wszystkich pojedynczych pracowników oraz zespołów pracowników, które 
organizacja wykorzystuje w swych działaniach1. 

Wiedza jako zasób to według Ilkki Tuomiego gromadzony, rozpowszech-
niany i chroniony przez organizację element pamięci organizacyjnej2. Z kolei 
zarządzanie wiedzą to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszech-
nianie i wykorzystanie wiedzy do osiągnięcia wyznaczonych celów organizacyj-
nych. Działania związane z zarządzaniem wiedzą (jako zasobem) mają prowadzić 
do gromadzenia, identyfi kacji, ochrony, dzielenia się i wykorzystywania wiedzy 
w organizacji3. Zgodnie z koncepcją zarządzania wiedzą wskazuje się na kilka 
kluczowych procesów (tabela 1), a mianowicie: identyfi kację zasobów wiedzy, 
pozyskiwanie wiedzy, rozwój wiedzy, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnia-
nie, wykorzystywanie wiedzy oraz zachowanie wiedzy4.

Baza danych jest zbiorem informacji i obiektów związanych z pewnym 
tematem lub zadaniem. Jeśli baza danych jest przechowywana na papierze, trzeba 
poświęcić dużo czasu i pracy na organizowanie i koordynowanie informacji 
pochodzących z wielu źródeł i przechowywanych w różnych miejscach. 

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych oraz udostępnia-
nie informacji to główne dziedziny zastosowania systemów komputerowych. 
Uporządkowany zbiór danych przechowywanych w pamięci trwałej nazywa się 
komputerową bazą danych. Narzędzia programowe umożliwiające operowanie 
danymi zgromadzonymi w bazie danych nazywa się systemem zarządzania bazą 
danych5. 

1  G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Ofi cyna Ekonomiczna, 
Kraków 2004, s. 35.

2  Szerzej zob. Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, D. Jemielniak, A.K. Koźmiński 
(red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 82 i nast.

3  Zarządzanie wiedzą..., s. 89.
4  Tamże, s. 90.
5  System taki wyposażony jest zazwyczaj w abstrakcyjny język manipulowania danymi, uła-

twiający wykonywanie różnorodnych operacji na danych przechowywanych w bazie.
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Tabela 1 

Działania z zakresu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym

Kluczowe procesy składowe związane 
z zarządzaniem wiedzą w przedsię-

biorstwie turystycznym 
Działania w obszarze marketingu relacji

Lokalizowanie zasobów wiedzy 
– identyfi kacja wiedzy

– ustalanie źródeł wiedzy wewnętrznej (pracownicy)
– korzystanie z instrumentarium zarządzania wiedzą

Pozyskiwanie wiedzy – korzystanie z technologii informatycznych (np. zin-
tegrowanych systemów wspierających zarządzanie 
przedsiębiorstwem klasy CRM)

– analiza dokumentacji
– analiza baz danych
– wiedza pracowników pierwszego kontaktu z klien-

tami
– spotkania z klientami oraz dostawcami usług cząst-

kowych
– szkolenia i zakup opracowań bądź ekspertyz od 

podmiotów zewnętrznych (np. raporty albo bada-
nia rynkowe opracowywane przez agencje badań 
marketingowych czy fi rmy konsultingowe)

Dzielenie się wiedzą i jej roz-
powszechnianie

– wykorzystanie technologii informatycznych i tele-
komunikacyjnych (np. intranet)

– zbieranie i analiza pomysłów pracowników
Wykorzystanie wiedzy – transformacja wiedzy w działania i produkty 

– tworzenie odpowiedniej infrastruktury organiza-
cyjnej umożliwiającej efektywne wykorzystanie 
wiedzy

Zachowanie wiedzy – gromadzenie danych
– tworzenie baz danych 
– tworzenie portali korporacyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metody zarządzania przedsiębiorstwem 
w przestrzeni marketingowej, R. Krupski (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 
2004, s. 343. 

System zarządzania bazą danych to specjalistyczne oprogramowanie 
umożliwiające współpracę użytkownika z bazą danych, służące do zarządzania 
organizacją danych w pamięci komputera oraz umożliwiające wykonanie pod-
stawowych operacji na danych, takich jak: aktualizacja, modyfi kacja, porządko-
wanie, wyszukiwanie, selekcja, projekcja6. Do podstawowych funkcji systemu 
zarządzania bazą danych zalicza się:

6  Najbardziej znane systemy zarządzania bazami danych to m.in. MS Access, Oracle, MySQL, 
MSSQL.
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– opis danych – system zarządzania bazą danych powinien dostarczyć użytkow-
nikowi narzędzi do opisu danych, które mają być reprezentowane w bazie 
danych; 

– korzystanie z bazy danych – system zarządzania bazą danych powinien umoż-
liwiać korzystanie z bazy danych w sposób interakcyjny;

– integralność danych – system zarządzania bazą danych powinien minimalizo-
wać ryzyko związane z zapisaniem błędnej informacji poprzez zestaw reguł 
zabezpieczających;

– poufność danych – system zarządzania bazą danych powinien udostępniać 
informacje z bazy danych użytkownikom uprawnianym, np. znającym okreś-
lone hasło dostępu;

– synchronizacja danych – system zarządzania bazą danych powinien zapobie-
gać sytuacjom konfl iktowym podczas pracy w sieci komputerowej7.

W przeciwieństwie do baz danych prezentowanych na papierze kompute-
rowe bazy danych umożliwiają nie tylko przechowywanie zebranych informacji 
w jednym miejscu, lecz także:
– ułatwiają dostęp do wybranych danych,
– pozwalają porządkować dane według różnych kryteriów,
– dają możliwość szybkiej zmiany formy prezentacji danych,
– umożliwiają uzyskanie unikatowych zestawów danych, jak również grupowa-

nie danych oraz dokonywanie obliczeń,
– znacznie skracają czas dołączania, uzupełniania, modyfi kowania i usuwania 

zestawów danych8.

7  Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, A. Bąk (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 
2004, s. 340.

8  M. Kopertowska, Europejski Certyfi kat Umiejętności Komputerowych. Bazy danych, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13. 
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2. ZASOBY STRATEGICZNE WARUNKUJĄCE REALIZACJĘ KONCEPCJI 
MARKETINGU RELACJI W BIURACH PODRÓŻY

Jeżeli uznamy, iż marketing relacji9 stawia za cel tworzenie długookreso-
wej wartości (korzyści) w ramach układu partnerskiego z klientem, przedmiotem 
zainteresowania w tej koncepcji marketingu staje się rozwój zdolności wytwór-
czych, które pozwolą dostarczyć preferowanemu klientowi zindywidualizowaną 
wartość. Uwaga usługodawcy skupiona powinna być na takiej alokacji zaso-
bów, która umożliwi zaspokojenie potrzeb mających kluczowe znaczenie dla 
klientów. 

Za strategiczne zasoby niezbędne do realizowania działań z zakresu mar-
ketingu relacji uznaje się ludzi, procesy, technologię informacyjną oraz wiedzę 
(rysunek 1)10. 

Rys. 1. Zasoby strategiczne niezbędne do prowadzenia marketingu relacji w biurach 
podróży

Źródło: opracowanie własne.

9  Koncepcja marketingu relacji to z jednej strony podejście zorientowane na tworzenie, utrzy-
mywanie i wzbogacanie relacji z klientem, w którym pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie 
pierwszy krok w procesie marketingu, z drugiej strony system informatyczny wspomagający takie 
postępowanie. Oba te obszary stanowią bardzo istotny czynnik rozwoju biur podróży. W krótszej 
perspektywie wdrożenie koncepcji marketingu relacji owocuje usprawnieniem działań marketingo-
wych na podstawie infrastruktury teleinformatycznej, długoterminowo oznacza ukształtowanie or-
ganizacji skupionej na kliencie, potrafi ącej rozpoznać jego potrzeby oraz sprawnie i efektywnie je 
zaspokajać. Dla wielu biur podróży wdrożenie zasad marketingu relacji oraz systemów klasy CRM 
(Customer Relationship Management) może stać się szansą do bycia bardziej konkurencyjnymi 
i efektywnymi. 

10  Szerzej w: I. Michalska-Dudek, Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyj-
ności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1043, Wydawnictwo AE, 
Wrocław 2004, s. 209–217.

LUDZIE PROCESY 

WIEDZA TECHNOLOGIA 
INFORMACYJNA
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Koncepcja marketingu relacji wymaga znajomości własnych klientów i zro-
zumienia ich potrzeb oraz określenia obecnej i przyszłej opłacalności każdego 
z nich, co stanowi podstawę decyzji dotyczących wyboru celów i strategii przed-
siębiorstwa. 

Warunkiem wstępnym praktycznego wdrożenia marketingu relacji jest 
uznanie roli, jaką we współczesnym przedsiębiorstwie odgrywa technologia 
informacyjna, dzięki której może ono jak nigdy dotąd poznać, zrozumieć, moty-
wować i obsługiwać klienta indywidualnego. Rozwój branży informatycznej 
sprawił, iż wytwarzanie i dostarczanie zindywidualizowanych produktów i usług 
stało się możliwe. Towarzyszy temu podział rynku na coraz mniejsze segmenty, 
aż do najmniejszego, którym jest klient indywidualny. Dostępne dziś rozwiązania 
informatyczne umożliwiają zindywidualizowanie obsługi klienta. Dzięki urzą-
dzeniom dającym obu stronom relacji jednakową szansę nawiązania kontaktu, 
możliwe jest nie tylko prowadzenie zindywidualizowanych działań marketingo-
wych, lecz także wytwarzanie zindywidualizowanych produktów i usług. 

Postęp, jaki dokonał się w technologiach informacyjnych, był jednym 
z głównych czynników, dzięki któremu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
marketing relacji i zarządzanie relacjami z klientami stało się jedną z najważ-
niejszych koncepcji myślenia strategicznego przedsiębiorstw11. Technologia in-
formacyjna urosła do rangi strategicznego zasobu przedsiębiorstwa, do czego 
przyczyniły się cztery zasadnicze narzędzia: Internet, zintegrowane systemy tele-
fonii komputerowej, hurtownie danych oraz indywidualizacja masowa12. 

Rozwój komputeryzacji i tworzenie baz danych wyposażyły marketing 
w trzy zasadnicze możliwości, a mianowicie: zapamiętywania, selekcjonowa-
nia oraz porównywania informacji13. Dążenie do zapewnienia coraz to lepszej 
obsługi wiąże się z koniecznością zbierania i przetwarzania informacji o dotych-
czasowych klientach. Pozyskiwaniu nowych klientów towarzyszy gromadzenie 
danych na ich temat. Wartość będących w posiadaniu fi rmy informacji jest tym 
większa, im są one pełniejsze i łatwiej dostępne. Gdy dział marketingu wie, jakie 
produkty i usługi zostały zakupione, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość lep-
szego ukierunkowania działań promocyjnych. Jeżeli dział sprzedaży zna histo-
rię obsługi klienta, łatwiejsze jest zaproponowanie odpowiednich produktów, 

11  K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Ofi cyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002, s. 277.

12  I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 244.
13  J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2001, s. 49.
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a dział obsługi klienta, mając informacje o zamówieniach, może proponować 
odpowiedni poziom usług pomocy technicznej czy też zaplanować odpowiedni 
harmonogram prac.

Wymienione korzyści świadczą o niezwykle szerokim oddziaływaniu infor-
macji gromadzonych w bazach danych dotyczących wszystkich aspektów dzia-
łalności marketingowej. W praktyce występują dwa rodzaje marketingowych baz 
danych: bazy wewnętrzne zawierające informacje o klientach, którzy mieli już 
kontakt z fi rmą, oraz bazy zewnętrzne (obce), pochodzące spoza fi rmy, kupione, 
pożyczone bądź uzyskane w drodze wymiany, zawierające dane potrzebne do 
prowadzenia skutecznej działalności marketingowej14. 

Pozyskiwanie informacji dotyczących klienta jest w branży turystycznej sto-
sunkowo łatwe. Podstawowe dane przekazywane są bezpośrednio przez klienta 
w czasie zawierania umowy w biurze podróży, zakupu biletu lotniczego czy reje-
stracji w hotelu. Z kolei dane dotyczące jego preferencji pozyskuje się dzięki 
obserwacjom do konywanym przez mający z nim styczność personel. Informacje 
mogą być uzupełnione danymi z ankiety wręczanej klientowi na koniec pobytu 
lub analizą ewentualnych reklamacji. 

Należy przyjąć, iż poziom wiedzy o klientach przedsiębiorstwa turystycz-
nego zależy od czterech zasadniczych czynników, a mianowicie: 
– infrastruktury technicznej, czyli sprzętu umożliwiającego gromadzenie, prze-

chowywanie i przetwarzanie danych, oraz architektury, dzięki której dane 
o klientach przedsiębiorstwa znajdują się w strategicznym centrum;

– kultury organizacyjnej i przywództwa, które podkreślają fundamentalną rolę 
wiedzy w trwałym rozwoju przedsiębiorstwa;

– jasnej strategii rekrutacji pracowników oraz szkolenia i utrzymania tych spo-
śród nich, którzy zdobywanie wiedzy o kliencie traktują jako swój podsta-
wowy cel;

– procesów i systemów motywacyjnych, które powinny uwzględniać cztery 
poziomy zdobywania wiedzy o kliencie: indywidualne uczenie się, zespół 
uczący się z materiałów przedsiębiorstwa, zespół uczący się od współpracują-
cych z nim partnerów oraz zespół uczący się od klientów15.

14  S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo AWF, 
Poznań 1999, s. 79.

15  I.H. Gordon, Relacje z klientem..., s. 68–69.
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3. WYKORZYSTANIE MARKETINGOWYCH BAZ DANYCH W POLSKICH 
BIURACH PODRÓŻY W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Zakres przedmiotowy badań obejmował ocenę znajomości oraz zastoso-
wania marketingu relacji i związanej z nią technologii Customer Relationship 
Management przez właścicieli i menedżerów biur podróży działających na pol-
skim rynku. Badaniem objęto próbę 305 biur podróży16. 

Osiągnięcie głównego celu koncepcji marketingu relacji – maksymalizacji 
przychodów z kooperacji z dotychczasowymi klientami przy jednoczesnej mak-
symalizacji ich zadowolenia – możliwe jest poprzez szybki dostęp do komplek-
sowych i aktualnych informacji o klientach. Okazuje się, iż ponad 2/3 badanych 
biur dysponuje aktualną bazą danych wszystkich swoich klientów, a więcej niż 
co piąte z nich (21,97%) deklaruje posiadanie aktualnej bazy niektórych spośród 
swoich klientów (rysunek 2).

Rys. 2. Posiadanie bazy danych na temat klientów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

16  Przy posługiwaniu się metodą wnioskowania statystycznego w przeprowadzonym bada-
niu dla liczebności badanej populacji biur podróży w Polsce N=2629, współczynnika ufności 
(1 – α) = 0,9 (tj. 90%) oraz liczebności próby wynoszącej n=305 jednostek dopuszczalny błąd 
statystyczny (d) występuje na poziomie 3,5%.
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Do najczęściej wskazywanych grup klientów, o których informacje zbie-
rane są w bazach danych, należą: klienci stali, instytucjonalni, rokujący nadzieję 
na dalszą współpracę, ci, którzy zgodzili się na przetwarzanie danych zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych, bądź też są to dane na temat wszystkich 
klientów gromadzone od konkretnego okresu. Z przedstawionych na tym rysunku 
danych wynika także, iż 5,25% ankietowanych podmiotów nie ma aktualnej 
bazy danych swoich klientów, ale w najbliższym czasie zamierza taką utworzyć, 
dostrzegając niewątpliwe jej zalety. Natomiast 5,25% biur podróży nie ma bazy 
danych o swoich klientach i nie widzi potrzeby jej tworzenia. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż ponad 90% spośród badanych biur podróży 
scharakteryzowanych jako duże (organizatorzy zatrudniający powyżej 50 osób) 
dysponuje aktualną bazą wszystkich (62,07%) bądź wybranych (31,03%) spo-
śród swoich klientów. Z kolei żadne z nich nie udzieliło odpowiedzi, iż takiej 
bazy danych nie ma i jednocześnie nie widzi potrzeby jej stworzenia. Odpowiedź 
taka w przypadku biur prowadzących działalność agencyjną pojawiła się w co 
dziesiątym przypadku. Tak więc analiza dysponowania przez biura podróży 
kompleksowymi i aktualizowanymi bazami danych wskazuje, iż to głównie duże 
biura dostrzegają podstawowe narzędzie prowadzenia marketingu relacji w wy-
korzystaniu baz danych.

Gromadzone w bazach danych biur podróży informacje pochodziły głównie 
z rozmów, które pracownicy biur przeprowadzali z klientami, zdobywane były 
także za pośrednictwem Internetu, obserwacji dokonywanych w trakcie wystaw 
i targów branżowych, pochodziły z księgowości fi rmy, od jej pośredników, z pro-
wadzonych statystyk, badań marketingowych oraz środków masowego przekazu 
(rysunek 3). 

Stosunkowo często wskazywano, iż źródłem danych o klientach biura są 
podpisywane z nim umowy, zgłoszenia klientów czy zapytania ofertowe. Zaska-
kująco niski jest natomiast odsetek wskazań dotyczących badań marketingowych 
jako źródła danych o klientach, ponieważ niewiele ponad 10% wszystkich biur 
podróży deklaruje wykorzystanie badań do pozyskiwania informacji o swoich 
klientów, podczas gdy blisko 1/3 dużych biur podróży gromadzi informacje do 
baz danych, korzystając z badań marketingowych. 

Wśród danych osobowych klientów biur podróży w bazach danych zazwy-
czaj gromadzone są informacje na temat imienia i nazwiska klienta (98%), jego 
adresu zamieszkania (91,8%), numeru telefonu (94,4%), adresu e-mail (68,5%), 
a także daty urodzenia, numeru PESEL czy numeru paszportu (łącznie 11,8%).
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Rys. 3. Źródła pochodzenia danych na temat klientów (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Dane demografi czno-socjoekonomiczne, które znalazły się w bazach danych 
biur podróży, to głównie informacje na temat wielkości rodziny konsumentów 
(7,54%), ich wykształcenia (3,61%), stanu cywilnego (3,28%), poziomu docho-
dów (2,95%) oraz pozycji zawodowej (2,62%). 

Do uzyskania pełnego profi lu klienta biura podróży potrzebują również 
informacji dotyczących dotychczasowej z nimi relacji. W tym celu gromadzone 
są dane na temat wartości zamówień klienta, historii dotychczasowej współpracy 
z klientem, preferencji i wymagań klienta, uwag i sugestii zgłaszanych przez 
klienta w trakcie dotychczasowej współpracy oraz dotychczasowych, złożonych 
przez klienta skargach bądź reklamacjach. Procentowe ujęcie rodzaju danych 
dotyczących dotychczasowej kooperacji z klientem gromadzonych przez ankie-
towane biura podróży prezentuje rysunek 417.

17  W pozycji „inne” respondenci (tj. właściciele i menedżerowie biur podróży) najczęściej 
wymieniali informacje o własnych spostrzeżeniach dotyczących współpracy z danym klientem 
(w postaci luźnych zapisków przyporządkowanych w bazie danej osobie), złożonych klientowi 
w przeszłości propozycji wyjazdów, rodzaju oferty, którą klient jest bądź może być zainteresowa-
ny, opiniach klienta, jego wypłacalności. Padła również odpowiedź, która wyśmienicie charakte-
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Rys. 4. Dane na temat dotychczasowej współpracy z klientem (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rysunek 5 przedstawia natomiast grupy pracowników korzystających 
z informacji o klientach gromadzonych w bazach danych ankietowanych biur 
podróży.

Rys. 5. Grupy pracowników korzystających z informacji o klientach zgromadzonych 
w bazach danych (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

ryzuje sens tworzenia marketingowych baz danych na potrzeby marketingu relacji, a mianowicie: 
„wszystko, co klient powie, oraz nasze obserwacje”.
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Dane pochodzące z gromadzonych przez biura podróży baz danych sta-
nowią cenne źródło wiedzy dla pracowników na każdym szczeblu zarządzania 
przedsiębiorstwem turystycznym. Badane biura najczęściej wskazywały jednak 
na personel zajmujący się bieżącą obsługą klienta, a więc konsultantów do spraw 
sprzedaży, opiekunów klientów czy pracowników biura obsługi klientów, jako na 
głównego benefi cjenta informacji pochodzących z baz danych. W blisko połowie 
badanych fi rm z marketingowych baz danych korzystają pracownicy najwyż-
szego szczebla zarządzania w biurach podróży (dyrektorzy, członkowie zarządu). 
Z kolei pracownicy średniego szczebla zarządzania, czyli kierownicy działów, 
stanowią stosunkowo mało liczną grupę osób korzystających z informacji pocho-
dzących z baz danych. Co czwarte ankietowane biuro deklaruje wykorzystanie 
gromadzonych w bazach danych informacji o klientach przez pracowników działu 
marketingu, zaś częściej niż jedno na dziesięć ankietowanych biur wskazywało 
na pracowników zajmujących się badaniami marketingowymi. 

Podsumowanie

Zasobem strategicznym niezbędnym do realizacji przez biuro podróży dzia-
łań z zakresu marketingu relacji jest wiedza, natomiast źródłem wiedzy są dane 
o klientach, zawieranych przez nich transakcjach i zachowaniach ujawnianych 
podczas dotychczasowych kontaktów z biurem podróży. Dysponowanie bazą 
danych o klientach stanowi wstępny warunek stosowania przez nie marketingu 
relacji, a ponadto umożliwia m.in.: 
– zidentyfi kowanie tych najbardziej dochodowych; 
– zawarcie większej liczby transakcji, rozpoznanie i zakwalifi kowanie poten-

cjalnie najlepszych przyszłych klientów, ich przekształcenie w realnych 
nabywców; 

– ustalenie listy byłych klientów, którzy pozostają ciągle przyszłymi kon-
sumentami; 

– ustalenie najbardziej dochodowych dla fi rmy wyrobów czy usług; 
– rozwijanie odpowiedniej polityki cenowej i promocyjnej; 
– rozpoznanie nowych możliwości rynkowych; 
– dokonywanie pomiarów efektywności, redukcję strat i wzrost produk-

tywności, 
– ocenę efektywności kanałów dystrybucji czy też obniżkę kosztów i wzrost 

poziomu sprzedaży. 
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Aktualnymi marketingowymi bazami danych o swoich klientach dysponuje 
blisko 90% badanych biur podróży w Polsce. Najczęściej wskazywanym źródłem 
pochodzenia informacji do tych baz były rozmowy prowadzone z klientami przez 
pracowników. Obok danych osobowych, demografi czno-socjoekonomicznych 
w bazach danych gromadzone są również informacje na temat dotychczasowych 
relacji z klientem. Najczęściej wskazywaną grupą pracowników korzystających 
z informacji gromadzonych w marketingowych bazach danych byli pracownicy 
prowadzący bezpośrednią obsługę klienta, aczkolwiek korzystają z nich również 
pracownicy wszystkich szczebli zarządzania w biurze podróży. 

THE SIGNIFICANCE OF COMPUTER DATA BASES 
IN RELATIONSHIP MARKETING BASED ON THE EXAMPLE 

OF TRAVEL OFFICES IN POLAND

Summary

The success of a tourist enterprise depends on knowledge resources about clients 
which are collected and used in order to fi nd out and meet their needs in a more effec-
tive way. Data bases including information about clients, transactions they enter into and 
behaviors revealed during interactions with an enterprise become the source of informa-
tion in relationship marketing. Opportunities for extending knowledge should be looked 
for in information technologies applied for data collecting, storing and mining, as well as 
for the construction of prediction models.

The objective of the hereby article is to present the role and signifi cance of compu-
ter data bases as one of the basic strategic resources in the process of relationship mar-
keting concept implementation in tourist enterprises and also presenting survey results 
evaluating how extensively computer data bases are used in the practical functioning 
of travel offi ces in Poland.

Translated by Hanna Fujak
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PROMOCJA JAKO CZYNNIK AKTYWIZACJI TURYSTYKI 
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ATRAKCJI 

WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Wprowadzenie

Promocja jest to kompozycja form i sposobów komunikacji miasta, gminy, 
regionu ze swoimi klientami w celu zaspokojenia ich potrzeb. Dzięki promocji 
informują otoczenie o swym istnieniu i właściwościach swoich produktów. Pro-
mocja ma na celu takie oddziaływanie na klientów, by za pomocą dostarczonych 
informacji, argumentacji, obietnic i zachęt skłonić ich do nabywania oferowanych 
produktów turystycznych, jak również wytwarzać przychylną opinię o mieście 
czy gminie. To właśnie za pomocą promocji w odpowiednim stopniu zwiększa 
się wiedzę odbiorców na temat swoich walorów, by doprowadzić do zwiększenia 
popytu na własną ofertę1.

1. WPŁYW PROMOCJI NA WIZERUNEK MIASTA, GMINY, OBSZARU

„Dobra polityka promocji powinna gwarantować każdemu mieszkańcowi 
oraz przybyszom z zewnątrz wysoką jakość życia codziennego oraz świad-
czonych usług. Tylko taka polityka może uczynić z każdego mieszkańca oraz 
przedsiębiorcy dobrego ambasadora swojego miasta lub regionu. Ten typ działań 

1  Zob. G. Rosa, Komunikacja marketingowa, WNUS, Szczecin 2005, s. 75.
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wzmocni również poczucie solidarności mieszkańców oraz ich zbiorową mobili-
zację w zakresie promowania swej społeczności”2. Skuteczność strategii promo-
cji miasta i regionu zależy więc od stworzenia jego atrakcyjnego wizerunku na 
wiarygodnym fundamencie.

„Generalnie jednostki terytorialne nastawione na budowanie swojego 
pozytywnego wizerunku wśród różnych grup odbiorców powinny stosować 
w praktyce zasadę otwartości oraz elastyczności działania. Koncepcja «otwar-
tego» miasta lub regionu polega na tworzeniu takiej wizji jednostki terytorialnej, 
która jest nastawiona na przyjmowanie wybranych grup odbiorców. Budowa-
nie wizerunku wokół koncepcji otwartości i gościnności jest działaniem bardzo 
skutecznym. Jego skuteczność jest jeszcze większa, jeśli dane miasto lub region 
ma unikatowe atuty, które decydują o jego atrakcyjności na tle konkurencyjnych 
miast i regionów. Jednocześnie – co należy wyraźnie podkreślić – atuty miasta 
i regionu mogą mieć charakter naturalny lub być efektem zaplanowanych działań 
marketingowych. W praktyce należy dążyć do zabudowania synergii między atu-
tami naturalnymi oraz atutami o charakterze marketingowym”3. 

Aby wizerunek miasta i regionu dotarł skutecznie do określonej grupy 
odbiorców:
– powinien być zakomunikowany w sposób najprostszy i najbardziej jedno-

znaczny;
– należy pamiętać, że jego promowanie jest tylko jednym z elementów polityki 

komunikowania;
– należy wspomnieć, że jego promocja powinna być ściśle podporządkowana 

ściśle określonym celom, zapisanym w strategii rozwoju i określonym w taki 
sposób, aby można je kontrolować;

– należy zaznaczyć, że jego promocja nie dzieje się w próżni, lecz w konkuren-
cji z innymi miastami i regionami4.

Te wszystkie czynniki powodują, że planując promocję wizerunku miasta czy 
regionu, należy je ściśle poszerzyć o szersze strategie rozwoju danej jednostki 
terytorialnej. 

Można więc stwierdzić, że o dynamice rozwoju miast oraz atrakcyjności ich 
wizerunku zwykle decydują ważne wydarzenia gospodarcze, kulturalne, spor-
towe i naukowe. Z tych właśnie powodów stały się one kluczowymi elementami 

2  Marketing terytorialny, T. Markowski (red.), PAN, Warszawa 2006, s. 129.
3  Tamże, s. 130.
4  Tamże. 
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w ich strategiach rozwoju. Wydarzenia te stają się jednocześnie ważnym symula-
torem turystyki miejskiej, weekendowej i kongresowej. Często również turystyka 
miejska jest logicznym przedłużeniem tych wydarzeń.

2. WOLIŃSKI PARK NARODOWY – JEZIORO TURKUSOWE JAKO JEDNA 
Z ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

Wyspa Wolin jest jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Turystów 
przyciągają co roku nadmorskie miejscowości, Międzyzdroje czy Międzywodzie, 
plaże i lasy, ślady dawnej kultury słowiańskiej oraz poświęcone jej festiwale. 
Jednak niezwykłość tego miejsca to przede wszystkim cenne wartości przyrodni-
cze Wolińskiego Parku Narodowego. 

Park ten powstał w 1960 roku. Akt prawny powołujący Woliński Park 
Narodowy do życia to rozporządzenie Rady Ministrów z 3 marca 1960 roku. 
W chwili rozpoczęcia działalności obejmował obszary o powierzchni około 
4676 ha. W 1996 roku uzyskał status pierwszego w Polsce parku narodowego 
o charakterze morskim (rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 1996). 
W granice parku włączono pas przybrzeżnych wód morskich o szerokości 
1 mili morskiej, deltę Świny oraz część Zalewu Szczecińskiego. W strukturze 
Wolińskiego Parku Narodowego wydzielić można następujące typy krajobrazu: 
wybrzeże Bałtyku, wolińską morenę czołową, Pagórki Lubińsko-Wapnickie, 
Pojezierze Wolińskie, Równinę Dargobądzką, wybrzeże Zalewu Szczecińskiego, 
deltę wsteczną Świny. 

Jednym z najbardziej atrakcyjnych i najchętniej odwiedzanych przez turys-
tów miejsc w WPN jest Jezioro Turkusowe, znajdujące się na obszarze Pagór-
ków Wapnicko-Lubińskich. 

Jezioro Turkusowe powstało w 1945 roku na skutek zalania odkrywkowej 
kopalni kredy działającej na tym terenie w latach pięćdziesiątych XX wieku. 
Nazwę zawdzięcza niezwykłemu kolorowi – mieni się ono wszystkimi odcie-
niami błękitu i zieleni. Barwa wody to zjawisko krasowe polegające na rozszcze-
pieniu widma światła słonecznego w czystej wodzie. Decydującym czynnikiem 
jest białe kredowe dno i brzegi, które odbijają pasmo widma o takiej właśnie 
barwie. Efekt ten jest bardzo intensywny szczególnie w słoneczne dni letnie. 
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Fot. 1. Widok na Jezioro Turkusowe (wyk. własne)

3. TURYSTYKA W WOLIŃSKIM PARKU NARODOWYM – NAD JEZIOREM 
TURKUSOWYM

Turystyka stanowi istotną część działalności Wolińskiego Parku Narodo-
wego. Działania mające na celu udostępnianie turystyczne parku zmierzają do 
takiego zagospodarowania terenu, które w największym stopniu ograniczy nega-
tywny wpływ nadmiernej frekwencji na środowisko przyrodnicze. 

„Jednym z powszechnie stosowanych sposobów jest wyznaczanie miejsc 
koncentracji ruchu turystycznego, gdzie następnie planuje się przebieg szlaku 
turystycznego lub tworzy punkt widokowy”5. Działanie takie pozwala na poka-
zanie odwiedzającym najbardziej atrakcyjnych fragmentów parku. Teren Lubin 
– Wicko – Wapnica uznany został przez władze Wolińskiego Parku Narodowego 
za jeden z pięciu preferowanych obszarów dla rozwoju turystyki. 

Jezioro Turkusowe, główna atrakcja tego terenu, zaliczane jest do najpięk-
niejszych jezior parku i cieszy się dużą popularnością. W sezonie odwiedza je 
ponad 2 tys. turystów dziennie. Zwiedzanie jest bezpłatne. 

5  A. Kudej, Zasady udostępniania turystycznego WPN (IX 2008). Publikacja dostępna w Inter-
necie: http://www.wolinpn.pl/html/turystyka/turystyka.htm. 
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Infrastruktura turystyczna obejmuje parking, zaplecze gastronomiczne, 
punkt widokowy, szlaki turystyczne oraz niezbędne urządzenia. Należą do nich 
mapy turystyczne, tablice informacyjne, wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły 
i plac zabaw dla dzieci. 

Płatny parking niestrzeżony w niedużej odległości od jeziora przy ulicy 
Turkusowej otwarty jest w godzinach 9.30 – 19.30 w okresie od 27 kwietnia do 
14 czerwca oraz 10.00 – 20.00 w okresie od 15 czerwca do 16 września. Opłaty 
wynoszą 4 zł (samochód osobowy, motocykl lub bus do 8 pasażerów) oraz 8 zł 
(autokar lub pojazd powyżej 8 pasażerów). W pozostałe miesiące opłata nie jest 
pobierana. 

Zaplecze gastronomiczne stanowi bar „Krzysztof”. Przed barem znajduje 
się taras na świeżym powietrzu, na którym ustawiono stoliki pod parasolami. 
Niektóre ławy umieszczono w odrestaurowanych łodziach rybackich. Miłą atmo-
sferę stwarzają kolorowe klomby kwiatowe. Menu zdominowane jest przez ryby, 
ale zjeść można także pizzę, hamburgera lub lody, serwuje się również napoje. 
Ceny są tutaj dość przystępne, a jakość świadczonych usług dobra. Grupy zor-
ganizowane mogą wcześniej zamówić posiłek dla większej liczby osób. Istnieje 
możliwość rozpalenia ogniska w specjalnie do tego przygotowanym miejscu, 
zakupu regionalnych pamiątek lub skorzystania z płatnej toalety. Dla dzieci prze-
widziane są liczne atrakcje właściwe placom zabaw. 

Punkt widokowy, skąd podziwiać można jezioro, położony jest tuż przy 
wspomnianych wcześniej elementach infrastruktury turystycznej. Osoby nie-
pełnosprawne mogą podziwiać jezioro ze szlaku prowadzącego dookoła jeziora, 
o czym informuje drogowskaz na parkingu. Ze względów bezpieczeństwa 
i ochrony przyrody kąpiel w jeziorze jest zabroniona, a bezpośredni dostęp do 
jeziora zagrodzony płotem. 

W okolicach jeziora rozmieszczono wiele map oraz tablic informacyjno-
-dydaktycznych. Z tablic umieszczonych na parkingu turyści mogą się dowie-
dzieć, jakie atrakcje dostępne są na terenie parku, zaczerpnąć podstawowych 
informacji o odwiedzanym miejscu oraz zobaczyć je na mapie. Na różnych odcin-
kach szlaku prowadzącego wokoło jeziora znaleźć można tablice informacyjne 
dotyczące lokalnej fauny i fl ory lub ciekawostek związanych z funkcjonowaniem 
lasu. Spotkać można również tabliczki informujące o nazwach poszczególnych 
drzew. 

Obok jeziora przebiega niebieski szlak turystyczny Nad Zalewem. Rozpo-
czyna się w kredowni w Wicku, skąd prowadzi nad Jezioro Turkusowe, a na-
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stępnie do punktu widokowego Zielonka i dębu „Wolinian”. W miejscowości 
Karnocice wychodzi poza teren parku i prowadzi dalej do Wolina – łącznie liczy 
26 kilometrów. 

Szlak okrążający jezioro początkowo wiedzie tą samą drogą co opisywany 
już szlak niebieski. Następnie oddziela się i wiedzie w mniej uczęszczane oko-
lice. Przejście go zajmuje do dwóch godzin i jest to godna polecenia metoda 
poznania tego obszaru. Oferuje przepiękne widoki i niezapomniane wrażenia. 
Ciekawostką są liczne schody występujące na szlaku. 

Od kilku lat edukacja stała się priorytetowym zadaniem Wolińskiego Parku 
Narodowego. Prowadzone są różnego typu zajęcia edukacyjno-turystyczne. 
Zwiedzanie okolic Jeziora Turkusowego z przewodnikiem kosztuje 35 zł za 
godzinę w języku polskim oraz 50 zł w języku obcym. Zalecana jest wcześniej-
sza rezerwacja, gdyż minimalny czas oczekiwania na tę formę zajęć wynosi od 
czterech do sześciu tygodni. 

4. WPŁYW PROMOCJI NA MOŻLIWOŚCI PODNIESIENIA ATRAKCYJ-
NOŚCI TURYSTYCZNEJ I ZWIĘKSZENIA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
W WPN

Mimo że Jezioro Turkusowe należy do głównych atrakcji Wolińskiego Parku 
Narodowego, wciąż jest za mało znane jako obiekt turystyczny. Z tego powodu 
powinny zostać podjęte odpowiednie kroki, w celu zmiany tej sytuacji poprzez 
użycie odpowiednich narzędzi promocyjnych. Stanowią one zintegrowany zbiór 
działań marketingowych, który pozwala na realizację polityki promocji. W lite-
raturze marketingowej wyróżnia się wiele klasyfi kacji elementów wchodzących 
w skład tzw. promocji mix. Ujednolicając różnorodne poglądy, należy wyodręb-
nić: reklamę, sprzedaż osobistą, public relations, publicity, promocję dodatkową 
oraz sponsoring. 

Reklama jest płatną, bezosobową i najbardziej popularną formą promocji. 
Dobrym sposobem mogłyby okazać się ulotki i plakaty zachęcające do odwie-
dzenia jeziora rozwieszane w okolicznych miejscowościach, dużych miastach lub 
w pobliżu innych atrakcji Wolińskiego Parku Narodowego. Do rozreklamowania 
walorów obiektu wykorzystane mogłyby zostać także media, jednak cena takiej 
reklamy znacznie przewyższa dostępne fundusze (np. 1 minuta reklamy w ogól-
nopolskiej telewizji w czasie największej oglądalności kosztuje ok. 100 tys. zł, 
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a koszt sporządzenia reklamy ok. 50–80 tys. zł). Dostępna jest więc tylko tań-
sza reklama w mediach lokalnych. Wyjątkiem jest tutaj Internet. Przyjazna dla 
użytkowników strona internetowa umożliwiłaby łatwy i przyjemny dostęp do 
informacji. Dobrym rozwiązaniem okazałaby się także działalność wydawnictw 
promocyjnych i informacyjnych, takich jak wydawnictwo Wolińskiego Parku 
Narodowego. Ponieważ duża część turystów odwiedzających jezioro pochodzi 
z Niemiec, promowanie go jako atrakcji turystycznej regionu powinno odbyć się 
także za granicą. Innym sposobem przyciągnięcia uwagi potencjalnych turystów 
jest ustawienie odpowiednich znaków i tablic informujących, jak dojechać do 
jeziora. Informacje te powinny być ustawione przede wszystkim na drodze głów-
nej ze Szczecina do Świnoujścia oraz w okolicach Międzyzdrojów. Ich celem 
byłoby przede wszystkim zasugerowanie przejeżdżającym, że warto odwiedzić 
obiekt. Kolejne drogowskazy powinny zostać ustawione w mniejszej odległości 
od jeziora, w okolicy Wapnicy i Lubina. Miałyby za zadanie informować tury-
stę już zdecydowanego odwiedzić jezioro, jak dotrzeć na miejsce. Takie działa-
nia stały się ważne szczególnie po oddaniu do użycia obwodnicy Wolina (E65) 
i zmiany dotychczasowego porządku ruchu, przez co dojazd do jeziora jest nieco 
bardziej skomplikowany.

Sprzedaż osobista daje możliwość osobistej konfrontacji personelu z na-
bywcami usług: „Głównym wyrazem podejmowania sprzedaży osobistej w dzia-
łaniach podmiotu rynku turystycznego powinno być oddziaływanie poprzez 
personel bezpośrednio kontaktujący się z turystami, aby nabywcy byli jak naj-
lepiej poinformowani o ofercie turystycznej oraz korzystali z usług, które byłyby 
w stanie najpełniej zaspokoić ich potrzeby”6. W praktyce oznaczałoby to uświa-
domienie pracownikom informacji turystycznych oraz Muzeum Wolińskiego 
Parku Narodowego, że do ich zadań należy informowanie klientów o atrakcjach 
obiektu. 

Public relations to kształtowanie wizerunku Jeziora Turkusowego w otocze-
niu: wśród mieszkańców, władz samorządowych, organizowanie imprez turys-
tycznych, wydarzeń, zjazdów, zaproszenie przedstawicieli lokalnych mediów, 
tak aby mówiono o tym miejscu dużo i dobrze. Innymi słowy, bardzo istotna jest 
współpraca władz Wolińskiego Parku Narodowego z okolicznymi mieszkańcami 
oraz władzami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego w kreo-
waniu wizerunku parku oraz poszczególnych jego atrakcji. 

6  Polityka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin–Kopenhaga 2005, s. 72.
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Ważnym, choć często niedocenianym instrumentem promocji jest publi-
city. Polega na bezpłatnym dostępie podmiotu rynku turystycznego do mediów. 
Odbywa się to poprzez publikowane informacji o ważnych wydarzeniach, ofer-
cie usług i atrakcjach danego obiektu turystycznego. Przykładem działań, jakie 
mogłyby zostać podjęte, jest wyznaczenie większej liczby szlaków i dostosowa-
nie niektórych z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych lub rodzin z małymi 
dziećmi. Z pewnością zwróciłoby to uwagę lokalnych mediów i stworzyłoby 
przyjazny wizerunek jeziora.

Promocja dodatkowa polega na intensyfi kacji sprzedaży usług poprzez 
system zachęt związanych z kosztami (zniżki, rabaty) oraz dodatkowe korzy-
ści wynikające z zakupu określonych usług w określonym czasie. „Decydujący 
wpływ posiada tu odpowiednia infrastruktura turystyczna i oferta, zarówno 
przedsiębiorstw, jak i obszarów”7. Aczkolwiek stan infrastruktury turystycznej 
oceniony został jako dobry, rozbudowa niektórych obiektów mogłaby korzystnie 
wpłynąć na liczbę turystów odwiedzających to miejsce. Zaplecze gastronomiczne 
mogłoby zostać rozszerzone do większej liczby barów lub restauracji. Oznacza-
łoby to także większy wybór możliwości i zaspokojenie potrzeb większej liczby 
turystów. Jednocześnie umożliwiłoby pełne wykorzystanie szans, jakie niesie ze 
sobą ten instrument promocyjny. 

Istotnym elementem promocji dodatkowej jest marketing wystawienniczy 
– udział w targach turystycznych i innych imprezach, podczas których istnieje 
możliwość prezentacji oferty.

„Mianem sponsoringu określa się dwustronne relacje, w ramach których 
sponsor (obdarowujący) przekazuje środki fi nansowe lub świadczy inne usługi 
na rzecz wspieranego podmiotu”8. W zamian sponsorowany podmiot podejmuje 
działania na rzecz sponsora, które przyczyniają się do osiągnięcia jego celów. 
W ramach sponsoringu Woliński Park Narodowy powinien na przykład udostęp-
nić określonym grupom turystycznym zwiedzanie z przewodnikiem.

Podsumowując, istnieje wiele możliwości podniesienia atrakcyjności turys-
tycznej Jeziora Turkusowego. Aspektem decydującym jest integracja działań 
w zakresie wykreowania i stosowania wspólnego zestawu narzędzi promocyj-
nych przez władze Wolińskiego Parku Narodowego oraz właścicieli istniejących 
już elementów infrastruktury turystycznej. 

7  Tamże, s. 73.
8  G. Rosa, Komunikacja marketingowa..., s. 99.
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Podsumowanie

Scharakteryzowana promocja obszaru wpływa w dużym stopniu na jego 
rozwój oraz zwiększenie ruchu turystycznego. Skutki tego rozwoju podzielić 
można na dwie kategorie – o charakterze gospodarczym oraz przyrodniczym.

Całkowity koszt utrzymania obiektu ponosi dyrekcja Wolińskiego Parku 
Narodowego. Skutkiem rozwoju turystyki na tym terenie z punktu widzenia 
gospodarki byłoby więc zwiększenie dochodów parku. To z kolei umożliwiłoby 
lepszą ochronę niektórych obszarów na jego terenie oraz prowadzenie badań 
w większym zakresie. 

Nieco gorzej sytuacja przedstawiałaby się w kwestii środowiska przyrod-
niczego. Większa liczba turystów oznacza większą liczbę wszelkiego rodzaju 
odpadków pozostawionych na szlakach i w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. 
Wzmożony ruch na okolicznych drogach powodowałby emisję znacznie więk-
szej ilości zanieczyszczeń niż dotychczas. Hałas spowodowany obecnością ludzi 
i pojazdów przyczyniłby się do płoszenia chronionych gatunków zwierząt mają-
cych tu swoje siedliska, a zaburzenie równowagi ekologicznej na terenie parku 
narodowego groziłoby katastrofą. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, trzeba pamiętać, że zwiększenie 
ruchu turystycznego na tym terenie niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wiele 
zagrożeń. 

Jezioro Turkusowe należy do największych skarbów przyrody Pomorza 
Zachodniego. Jego ochrona powinna więc być głównym celem władz Woliń-
skiego Parku Narodowego. Dlatego konieczne jest rozważne planowanie roz-
woju turystyki na tym terenie tak, aby przy jak najmniejszej ingerencji człowieka 
w środowisko mogła go obejrzeć jak największa liczba turystów. Należy pielęg-
nować i kształtować w świadomości odwiedzających turystów wizerunek tego 
niezwykłego zakątka regionu oraz zadbać, aby pozostał on tak samo piękny, jaki 
jest teraz.



284 Grażyna Rosa

PROMOTION AS A FACTOR OF TOURISM ACTIVATION 
ON THE EXAMPLE OF CHOSEN ATTRACTION 

OF WOLINSKI NATIONAL PARK

Summary

The paper presents the usage of promotion tools in order to activate tourism in 
Wolinski National Park, especially at the Turkusowe Lake. The Turkusowe Lake is one 
of the biggest treasures of natural environment in West Pomerania. Thus the protection 
of the lake should be primary objective of Wolinski National Park. Therefore it is neces-
sary to consider planning tourism in this region in such a way to achieve the biggest 
number of tourists with simultaneous lowest possible interference of men in natural 
environment. 

Translated by Leszek Gracz
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Wprowadzenie 

Turystyka dla wielu gmin województwa zachodniopomorskiego jest istot-
nym czynnikiem rozwoju i wpływa na kształtowanie się ich dochodów. Niniejszy 
artykuł ma charakter deskryptywny, w treści empirycznej opiera się na danych 
statystycznych poddanych przekształceniom w wymiarze przestrzennym. Porów-
nywane są w nim dwie cechy w dwóch stanach na 1995 i 2007 rok. Głównym 
celem artykułu jest znalezienie związku pomiędzy wysokością dochodów włas-
nych gmin i ich udziałem w dochodach ogółem a ruchem turystycznym wyra-
żonym liczbą osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania 
zbiorowego. Drugim z postawionych zadań jest wykazanie dynamiki i różnic 
ruchu turystycznego pomiędzy latami 1995 i 2007. Następnym z zadań jest 
przedstawienie dynamiki i różnic w udziale dochodów własnych między latami 
1995 i 2007. W artykule zobrazowano za pomocą kartogramów i kartodiagra-
mów przestrzenny rozkład ruchu turystycznego i udziału dochodów własnych 
oraz zaprezentowano zestawienia rankingowe.

Za podstawową jednostkę badawczą przyjęto gminę według aktualnego 
podziału administracyjnego województwa, przeniesionego także na rok 1995. 
Dane statystyczne, z pomocą których zbudowano odpowiednią bazę danych i do-
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konywano kolejnych przekształceń dla realizacji postawionych celów i zadań, 
pochodzą z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
Dla określenia ruchu turystycznego wykorzystano informacje o liczbie osób 
ogółem korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego w miesiącach 
styczeń – grudzień 1995 i 2007 roku. Dla roku 1995 zgromadzono dane o liczbie 
osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego dla 
83 jednostek ze 114 gmin (3 powiatów grodzkich), pozostałe nie miały takich 
informacji i na kartogramach wliczone są do przedziału 0. Z kolei w 2007 roku 
dane pozyskano dla 90 jednostek, także spośród 114 gmin. Informacje liczbowe 
dotyczące dochodów gmin oraz liczby ludności zebrano w podobny sposób, jak 
informacje o ruchu turystycznym dla wszystkich gmin w województwie. Baza 
danych obejmuje gminy miejskie (M), wiejskie (W) i miejsko-wiejskie (MW) 
oraz miasta – powiaty grodzkie (MP).

1. KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW W OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA 
ZBIOROWEGO WEDŁUG PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO NA GMI-
NY W LATACH 1995 I 2007

W 1995 roku od stycznia do grudnia zarejestrowano w województwie 
zachodniopomorskim 1 221 989 osób korzystających z noclegów w obiektach 
zakwaterowania zbiorowego. Osoby te korzystały z noclegów głównie w gmi-
nach i miastach nadmorskich oraz w gminach wokół dwóch największych miast: 
Szczecina i Koszalina. Większy ruch turystyczny zaobserwować można także 
w gminach i miastach w środkowej i wschodniej części województwa oraz w pa-
sie od Świnoujścia do gminy Myślibórz, w który nie włączają się gminy bezpo-
średnio położone przy granicy z Niemcami. Kartogram – rysunek 1 oraz tabela 1 
przedstawiają liczbę osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowa-
nia zbiorowego ogółem. Na pierwszym miejscu uplasował się Szczecin z blisko 
312 000 osób, liczba ta stanowi 25% spośród wszystkich zarejestrowanych osób 
korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego w 1995 
roku. Kolejne miejsce zajął Kołobrzeg – 108 116 osób i 9% udziału, następnie 
Międzyzdroje i Rewal – 99 222 i 98 396 osób korzystających z noclegów. Łącz-
nie gminy zaprezentowane w tabeli 1 skupiły na swoim obszarze 90% rejestro-
wanego ruchu turystycznego województwie zachodniopomorskim.
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Rys. 1. Korzystający z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego w 1995 roku. 
Województwo zachodniopomorskie w podziale na gminy i miasta na prawach 
powiatu po roku 1999

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych, dział 
Turystyka.

Tabela 1 

Korzystający z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 
– 20 gmin o najwyższej liczbie osób korzystających z zakwaterowania zbiorowego, 1995

Lp. Gmina Typ
Korzystający 
z noclegów... 

1995
Lp.
(cd.) Gmina (cd.) Typ Korzystający

 z noclegów... 1995

1 Szczecin MP 311 601 11 Kołobrzeg W 34 893
2 Kołobrzeg M 108 116 12 Darłowo M 24 776
3 Międzyzdroje MW 99 222 13 Postomino W 17 154
4 Rewal W 98 396 14 Szczecinek M 15 849
5 Mielno W 80 558 15 Wolin MW 14 456
6 Świnoujście MP 72 142 16 Darłowo W 14 185
7 Dziwnów MW 65 277 17 Gryfi no MW 13 479
8 Ustronie 

Morskie W 43 609 18 Kobylanka W 9 845
9 Koszalin MP 40 152 19 Goleniów MW 9 682
10 Trzebiatów MW 35 783 20 Wałcz M 8 802
Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych. 
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Sytuacja w 2007 roku w rozkładzie przestrzennym i koncentracji ruchu tury-
stycznego jest podobna do tej sprzed 12 lat. Liczba osób korzystających z noc-
legów w obiektach zakwaterowania zbiorowego wzrosła do 1 672 280, o 37%. 
W kilku gminach położonych w południowej części regionu liczba osób korzy-
stających z noclegów powiększyła się – gminy znalazły się w kolejnym prze-
dziale klasowym. Zwiększona liczba osób korzystających z noclegów w 2007 
charakteryzuje gminę Darłowo i Postomino oraz Biesiekierz (rysunek 2). Dane 
zawarte w tabeli rankingowej (tabela 2) przedstawiają w kolejności gminy o naj-
większej liczbie osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania 
zbiorowego w 2007 roku.

Rys. 2. Korzystający z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego w 2007 roku. 
Województwo zachodniopomorskie w podziale na gminy i miasta na prawach 
powiatu

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych. 
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Tabela 2 

Korzystający z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 
– 20 gmin o najwyższej liczbie osób korzystających z zakwaterowania zbiorowego, 2007

Lp. Gmina Typ
Korzystający 
z noclegów... 

2007
Lp.
(cd.) Gmina (cd.) Typ

Korzystający
z noclegów... 

2007
1 Szczecin MP 375 637 11 Trzebiatów MW 37 403
2 Kołobrzeg M 213 399 12 Postomino W 34 637
3 Świnoujście MP 122 007 13 Darłowo M 31 855
4 Rewal W 117 720 14 Koszalin MP 31 808
5 Międzyzdroje MW 106 948 15 Wałcz M 17 968
6 Mielno W 104 150 16 Stargard Szcz. M 13 199
7 Dziwnów MW 85 901 17 Szczecinek M 13 155
8 Kołobrzeg W 50 059 18 Gryfi no MW 11 723
9 Ustronie 

Morskie W 45 817 19 Czaplinek MW 11 715
10 Darłowo W 38 648 20 Biesiekierz W 11 435

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych. 

Uzupełnieniem kartodiagramów jest tabela 3, w której podobnie jak w przy-
padku tabel 1 i 2 ujęto 20 gmin ze szczytu rankingu o największych zmianach 
in plus. Za pomocą kartodiagramu (rysunek 3) przedstawiono różnice bez-
względne dla porównywanej cechy oraz obliczony dla niej współczynnik zmien-
ności1. Z zaprezentowanych kartogramów (rysunek 1 i 2, i w rezultacie 3) wynika, 
że największy wzrost liczby osób korzystających z noclegów w obiektach zakwa-
terowania zbiorowego dotyczy gmin nadmorskich i Szczecina, w którym zanoto-
wano 20-procentowy przyrost o 64 036 osób. Na pierwszym miejscu znajduje się 
Kołobrzeg, w którym z noclegów skorzystało w 2007 roku w porównaniu z 1995 
rokiem 105 283 osób więcej – wzrost niemal o 100%. W Świnoujściu przyrost 
wyniósł nominalnie 49 865 osób, o 70% więcej niż stan z 1995 roku. Spośród 
gmin zaprezentowanych w tabeli 3 druga dziesiątka to gminy, które zanotowały 
mniejsze bezwzględne przyrosty, ale za to dynamika, jak np. w gminie Dobra 
Szczecińska, Będzino czy Polanów, wyniosła kilkaset procent. Większy jest też 
dla tych gmin współczynnik zmienności za lata 1995–2007. Z analizy karto-

1  Współczynnik zmienności = odchylenie standardowe / średnia arytmetyczna z lat 1995–2007 
(brak danych dla 1999 roku).



290 Jacek Rudewicz

diagramu (rysunek 3) wynika, że jego wartość dla gmin, które w 1995 i 2007 
roku notowały znaczną liczbę osób korzystających z noclegów na swoim tery-
torium, jest relatywnie niższa w porównaniu do pozostałych gmin województwa 
zachodniopomorskiego.

Tabela 3 

Różnica między liczbą korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania 
zbiorowego w roku 1995 i 2007. Współczynnik zmienności, dynamika 1995–2007 

dla 20 gmin o największych różnicach in plus
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1 Kołobrzeg 105 283 0,973 0,184 11 Dobra 
Szcz. 9613 961,3 2,215

2 Szczecin 64 036 0,205 0,108 12 Osina 9340 – 1,847

3 Świnouj-
ście 49 865 0,691 0,179 13 Będzino 9224 36,03 1,952

4 Mielno 23 592 0,292 0,098 14 Wałcz 9166 1,041 0,261
5 Dziwnów 20 624 0,315 0,105 15 Polanów 8947 63,90 0,866
6 Rewal 19 324 0,196 0,125 16 Karlino 8589 – 0,764

7 Darłowo 17 670 1,245 0,261 17 Między-
zdroje 7726 0,077 0,073

8 Postomino 17 483 1,019 0,289 18 Czaplinek 7100 1,539 0,288
9 Kołobrzeg 15 166 0,434 0,206 19 Police 6879 1,544 0,416

10 Darłowo 13 872 0,559 0,15 20 Biesie-
kierz 6878 1,509 0,348

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych, dział 
Turystyka.
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Rys. 3. Różnica między liczbą korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania 
zbiorowego w roku 1995 i 2007. Współczynnik zmienności dla liczby korzy-
stających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 1995–2007 
(z wyłączeniem roku 1999)

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych, dział 
Turystyka.

2. DOCHODY WŁASNE GMIN, UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM. WY-
SOKOŚĆ DOCHODU WŁASNEGO NA MIESZKAŃCA – PORÓWNANIE 
STANU Z 1995 I 2007 ROKU

Udział dochodów własnych wśród dochodów gmin ogółem dla wszystkich 
jednostek tego typu w województwie zachodniopomorskim w 1995 roku wyniósł 
67%. Była to kwota 615 mln zł w stosunku do 914 mln zł dochodów gmin ogółem. 
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W zestawieniu rankingowym – tabela 4 dla 20 gmin według kolejności z tabeli 1 
(wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego w 1995 roku) zauważyć można 
w większości przypadków wysokie udziały dochodów własnych w dochodach 
ogółem i wysoki poziom dochodów własnych w przeliczeniu na mieszkańca dla 
tych jednostek. Dochody własne dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich w prze-
liczeniu na mieszkańca i udział dochodów ogółem są relatywnie wyższe od miast 
na prawach powiatu. 

Tabela 4 

Udział dochodów własnych gmin wśród dochodów ogółem w 1995 roku 
Dochody własne na 1 mieszkańca (zameldowanie stałe) w 1995 roku (B) 
Dane dla 20 gmin i miast na prawach powiatu według porządku z tabeli 1

Lp. Gmina Typ Dochód własny 
ogółem (zł)

Dochód ogółem 
(zł)

Dochód 
własny na 

1 mieszkańca

Udział 
dochodu 
własnego 

w dochodach 
ogółem

1 Szczecin MP 173 128 234 271 712 779 426 0,64
2 Kołobrzeg M 16 531 850 19 521 998 348 0,85
3 Międzyzdroje MW 5 421 809 5 985 328 806 0,91
4 Rewal W 6 409 571 7 104 920 2104 0,90
5 Mielno W 5 899 985 6 974 089 1283 0,85
6 Świnoujście MP 22 466 376 31 494 052 519 0,71
7 Dziwnów MW 4 534 472 5 004 069 1022 0,91
8 Ustronie Mor. W 2 576 960 4 036 141 759 0,64
9 Koszalin MP 38 406 269 54 929 588 350 0,70
10 Trzebiatów MW 5 814 171 7 058 867 329 0,82
11 Kołobrzeg W 4 158 624 5 244 417 566 0,79
12 Darłowo M 5 416 732 6 496 545 340 0,83
13 Postomino W 2 317 625 3 044 823 329 0,76
14 Szczecinek M 12 247 563 21 562 083 288 0,57
15 Wolin MW 4 003 856 5 239 203 306 0,76
16 Darłowo W 2 528 285 3 710 142 329 0,68
17 Gryfi no MW 9 688 481 11 212 698 309 0,86
18 Kobylanka W 1 255 758 1 626 531 429 0,77
19 Goleniów MW 9 878 933 16 981 224 314 0,58
20 Wałcz M 7 440 564 9 090 063 273 0,82

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych.
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Za pomocą kartodiagramu (rysunek 4) przedstawiono przestrzenne rozloko-
wanie gmin według udziału ich dochodów własnych wśród dochodów ogółem. 
Spostrzec można, że gminy o najwyższym udziale dochodów własnych – ostatni 
przedział klasowy > 80% to gminy nadmorskie oraz gminy przygraniczne, np. 
gmina Kołbaskowo 93% udziału, następnie Dziwnów i Międzyzdroje 91% 
udziału, później gmina Rewal 90% udziału dochodów własnych. Cały kartodia-
gram wskazuje, że udział dochodów własnych wśród większości gmin obecnie 
znajdujących się w granicach województwa zachodniopomorskiego był relatyw-
nie wysoki – przewaga gmin w dwóch najwyższych przedziałach klasowych. 
Drugą cechą zademonstrowaną na kartodiagramie jest wysokość dochodów 
własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca. Przodują tutaj gminy nadmorskie, 
wśród których wyróżniają się gminy wiejskie: Rewal 2104 zł na osobę, Mielno 
1283 zł na osobę oraz Dziwnów (wówczas gmina wiejska) 1022 zł na osobę.

Rys. 4. Udział dochodów własnych gmin wśród dochodów ogółem w 1995 roku. 
Dochody własne na 1 mieszkańca (zameldowanie stałe) w 1995 roku. Wojewódz-
two zachodniopomorskie w podziale na gminy i miasta na prawach powiatu

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych.
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Udział dochodów własnych wśród dochodów ogółem i wysokość tego 
dochodu na mieszkańca danej gminy w 2007 roku zaprezentowano w tabeli 5 i na 
kartodiagramie (rysunek 5). Zauważalny jest spadek udziału dochodów własnych 
wśród dochodów ogółem w skali całego województwa zachodniopomorskiego, 
udział ten wyniósł 56% – kwota 2,5 mld zł w stosunku do 4,5 mld zł dochodów 
gmin województwa ogółem; sytuacja ta w mniejszym stopniu dotyczyła gmin 
nadmorskich. Wzrosły natomiast bezwzględne wartości dochodu własnego i do-
chodu ogółem, np. w gminie wiejskiej Rewal z 6 409 571 zł dochodu własnego 
w 1995 roku do 36 446 461 zł w 2007 roku (w ujęciu nominalnym). 

Tabela 5 

Udział dochodów własnych gmin wśród dochodów ogółem w 2007 roku 
Dochody własne na 1 mieszkańca (zameldowanie stałe) w 2007 roku 

Dane dla 20 gmin i miast na prawach powiatu według porządku z tabeli 2

Lp. Gmina Typ
Dochód 
własny 

ogółem (zł)
Dochód 

ogółem (zł)

Dochód 
własny 

na 1 miesz-
kańca

Udział dochodu 
własnego 

w dochodzie 
ogółem

1 Szczecin MP 730735751 1161296242 1826 0,63
2 Kołobrzeg M 105143526 152797709 2355 0,69
3 Świnoujście MP 121114956 190205278 2973 0,64
4 Rewal W 36446461 41164296 10455 0,89
5 Międzyzdroje MW 26862406 30983318 4126 0,87
6 Mielno W 31427150 35640958 6386 0,88
7 Dziwnów MW 17290028 22272093 4195 0,78
8 Kołobrzeg W 18181967 24614291 1917 0,74
9 Ustronie Mor. W 14841197 18500812 4149 0,80
10 Darłowo W 17769859 28959785 2310 0,61
11 Trzebiatów MW 22397902 41155733 1314 0,54
12 Postomino W 13742664 29328271 1942 0,47
13 Darłowo M 27690070 40716349 1942 0,68
14 Koszalin MP 197283789 324295292 1875 0,61
15 Wałcz M 33784255 55290425 1286 0,61
16 Stargard Szcz. M 82736886 138690568 1180 0,60
17 Szczecinek M 62934147 97095621 1633 0,65
18 Gryfi no MW 47453429 72135821 1511 0,66
19 Czaplinek MW 13830336 28805885 1155 0,48
20 Biesiekierz W 7422241 13620949 1320 0,54

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych.
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Rys. 5. Udział dochodów własnych gmin wśród dochodów ogółem w 2007 roku. 
Dochody własne na 1 mieszkańca (zameldowanie stałe) w 2007 roku. Wojewódz-
two zachodniopomorskie w podziale na gminy i miasta na prawach powiatu

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych.

3. KORELACJA DOCHODÓW GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-
POMORSKIEGO I LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NOCLEGÓW 
W OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO

Dochody jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na dochody własne, 
subwencję ogólną z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa 
– taki zapis widnieje w artykule 167, ust. 2 Konstytucji RP2. Na podstawie kon-
stytucyjnego podziału dochodu jednostek samorządu terytorialnego przyjęto 
regulację – Ustawa z 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego. W rozumieniu ustawy (art. 3, ust. 1) dochodami własnymi jednostek samo-
rządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego 

2  Konstytucja RP dostępna w Internecie: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.
htm.



296 Jacek Rudewicz

od osób fi zycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Docho-
dami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: 1) środki pochodzące ze 
źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 2) środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej; 3) inne środki określone w odrębnych przepisach3. (Szcze-
gółowy podział na kategorie i źródła fi nansowania gmin znaleźć można w roz-
dziale drugim ustawy). Na dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego 
według GUS składają się: 1) dochody własne; 2) dotacje; 3) subwencja ogólna; 
4) środki na dofi nansowanie zadań. Dochody własne można zdefi niować – choć 
brak tego w wyżej wymienionej ustawie – jako te dochody, które zostały oddane 
samorządowi terytorialnemu w całości, bezwarunkowo i pochodzą ze źródeł 
znajdujących się na terenie danej jednostki, a władze samorządowe mają prawo 
do kształtowania wysokości wpływów w ustawowych granicach4. W tabeli 6 
zaprezentowano wyniki obliczeń korelacji liniowej Pearsona5 między nominalną 
liczbą osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 
oraz dostępnymi danymi w Banku Danych Regionalnych dotyczącymi źródeł 
dochodów własnych gmin, dochodami własnymi w przeliczeniu na mieszkańca 
oraz dochodami ogółem. Zestawienie dotyczy lat 2005, 2006 i 2007 oraz roku 
1995, dla którego informacje BDR były niepełne – brak niektórych źródeł. Na 
potrzeby obliczeń zestawiono wszystkie gminy województwa zachodniopomor-
skiego, które w BDR miały wartości danych liczby osób korzystających z noc-
legów w obiektach zakwaterowania zbiorowego > = 0, w analizie pominięto te 
jednostki, dla których brakowało danych6.

Wyniki obliczeń wskazują, że dochody własne i dochody ogółem gmin są 
mocno skorelowane z liczbą osób korzystających z noclegów w obiektach zakwa-
terowania zbiorowego. Wśród poszczególnych źródeł fi nansowania dochodów 
własnych gmin podatek od nieruchomości, dochody podatkowe oraz podatek od 
czynności cywilnoprawnych uzyskały korelacje na poziomie 0,8. Nieznacznie 
mniej skorelowane dodatnio były wpływy z opłat skarbowych, wpływy z usług 

3  DzU z 29 listopada 2003, ustawa z 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.

4  P. Motek, Podatki lokalne jako instrument oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy, 
UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007, s. 20.

5  M. Pociecha, Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką, Albis, Kraków 2002, s. 85–89.
6  Podejmowane próby liczenia korelacji dla wszystkich 114 gmin (dopełnianie 0 gmin nie-

mających informacji, 0 według GUS oznacza minimalną wartość zjawiska) przynosiły zbliżone 
rezultaty; gminy, w których brak danych, według obserwacji autora mają niskie dochody i nie są 
znaczące pod względem wielkości ruchu turystycznego (głównie gminy wiejskie), stąd ich mały 
wpływ.
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oraz udziały w podatkach budżetu państwa. Źródło dochodów – „inne opłaty 
lokalne” – nie we wszystkich porównywanych latach miało podobną korelację. 
Podatek rolny ujęty w tabeli jako tzw. marker uzyskał ujemną korelację na pozio-
mie –0,26.

Tabela 6

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla liczby osób korzystających z noclegów 
w obiektach zakwaterowania zbiorowego I – XII ogółem

i dochodów własnych gmin ogółem oraz kategorii tworzących ten dochód

Dochody budżetów gmin
Lata

2007 2006 2005 1995
liczba gmin 90 90 90 83

dochody własne ogółem 0,82 0,81 0,81 0,84
dochody 
własne 
gmin 

– źródła 
dochodów 
własnych

podatek od nieruchomości 0,8 0,79 0,75 0,83
podatek od środków transportowych 0,73 0,72 0,74 0,82
Inne opłaty lokalne (’95 opłaty lokalne) 0,47 0,42 0,07 0,57
opłata skarbowa 0,74 0,75 0,75
podatek od czynności cywilnoprawnych 0,81 0,82 0,83
dochody z majątku 0,8 0,85 0,74
wpływy z usług 0,64 0,65 0,72
dochody podatkowe 0,81 0,79 0,77
udział w podatkach budżetu państwa PIT i CIT 0,77 0,77 0,78 0,82
udziały w PIT 0,77 0,77 0,78 0,82
udziały w CIT 0,77 0,77 0,78 0,76
podatek rolny –0,27 –0,26 –0,26 –0,25

dochody ogółem 0,8 0,79 0,8 0,83

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych. 

Wnioski

Pomiędzy liczbą osób korzystających z noclegów w obiektach zakwate-
rowania zbiorowego w 1995 i 2007 roku nie zaistniały przestrzennie znaczne 
zmiany w układzie gmin. Jednocześnie pomiędzy analizowanymi latami w gmi-
nach województwa zachodniopomorskiego miał miejsce wzrost liczby osób 
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korzystających z noclegów. Dokonał się głównie w gminach nadmorskich 
i Szczecinie, gdzie zarówno zmiany bezwzględne, jak i dynamika były najwięk-
sze. Współczynnik zmienności obliczony dla liczby osób korzystających z nocle-
gów w obiektach zakwaterowania zbiorowego dla szeregu czasowego 1995–2007 
był relatywnie mniejszy wśród gmin o najwyższej liczbie osób korzystających 
z noclegów. Udział dochodów własnych wśród dochodów gmin ogółem w 1995 
roku był znacznie większy w porównaniu do roku 2007, natomiast zmniejszył się 
przy jednoczesnym wzroście ogólnego poziomu dochodów własnych – wynika 
to z polityki państwa i Unii Europejskiej. Gminy nadmorskie oraz przygraniczne 
charakteryzują się większymi dochodami własnymi na 1 mieszkańca zarówno 
w 1995, jak i 2007 roku. W 2007 roku mimo ogólnego wzrostu zwiększyła się 
rozpiętość dochodu własnego gmin na mieszkańca. Liczba osób korzystających 
z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego jest skorelowana dodat-
nio z poziomem dochodu ogółem i dochodów własnych gmin województwa 
zachodniopomorskiego. Zaprezentowane źródła fi nansowania dochodów włas-
nych gmin, m.in. podatek od nieruchomości, dochody z majątku oraz podatek od 
czynności cywilnoprawnych, były wysoce skorelowane dodatnio z liczbą osób 
korzystających z noclegów ogółem. 

Z przedstawionych porównań wynika, że w przeszłości i obecnie zjawisko 
turystyki wpływa silnie na całokształt dochodów gmin w województwie zachod-
niopomorskim w sposób bezpośredni oraz pośredni, który jest przełożeniem 
większej aktywności gospodarczej na ich terenie na inne źródła dochodów.

THE COMPARISON OF SIZE TOURISTIC MOVEMENT AND COMMUNES 
BUDGET EARNINGS IN THE WEST POMERANIA PROVINCE 

FOR THE YEAR 1995 AND 2007

Summary

Tourism for many communes (NUTS 5) of the West Pomerania Province is the 
essential factor of development and infl uences on shape their revenues. This article has 
descriptive character, based on statistical data transformed to spatial dimension. 
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The main purpose of this article is to fi nd relationship between level of communes 
budgets revenue and number of tourists spent nights in to collective accommodation estab-
lishments. The second purpose is to demonstrate dynamics and differences in condition 
of touristic movement between years 1995 and 2007. The third purpose of this paper
is to describe dynamics and differences in share of the local own revenues of communes 
in total communes revenues between years 1995 and 2007. In article the spatial arrangement 
of level touristic movement and share the local own revenue in total communes revenues 
are illustrated with help of the cartograms and cartodiagrams and ranking compositions.

Translated by Jacek Rudewicz
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ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 567     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 12     2009

AGNIESZKA SAWIŃSKA
Uniwersytet Szczeciński

PRODUKT TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ 
JAKO MARKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej obszaru jest kre-
owanie markowych produktów turystycznych, które będą stanowić wyróżnik 
regionu i będą przyczyniać się do budowania pożądanego wizerunku turystycz-
nego obszaru. Określenie produktu turystycznego, który może stanowić produkt 
o charakterze markowym, wymaga uwzględnienia szeregu determinant o cha-
rakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Determinanty zewnętrzne związane są 
z otoczeniem obszaru i oddziałują na decyzje podejmowane w zakresie specyfi ki 
i charakteru pro duktu tak, aby wpisywał się w aktualne trendy na rynku turys-
tycznym i wy korzystywał dostępne możliwości. Determinanty wewnętrzne zaś 
wynikają bezpośrednio z potencjału turystycznego regionu i mają decydujący 
wpływ na ostateczny kształt produktu turystycznego obszaru1.

W obliczu trendów występujących na współczesnym rynku turystycznym, 
do których niewątpliwie należy rosnące zainteresowanie wyjazdami w celach 
zdrowotnych, oraz w związku z potencjałem zachodniopomorskich uzdrowisk 

1  E. Nawrocka, Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obsza-
ru, w: Markowe produkty turystyczne, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 364.
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należy uznać, iż produkt turystyki uzdrowiskowej powinien stanowić markowy 
produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących 
produktu turystyki uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego oraz 
wskazanie na konieczność budowania markowego produktu turystycznego 
zachodniopomorskich uzdrowisk.

Artykuł został podzielony na trzy części. Część pierwsza ma charakter teo-
retyczny i opisano w niej podstawowe zagadnienia dotyczące produktu turystyki 
uzdrowiskowej i jego marki. W części drugiej zaprezentowano dane dotyczące 
ruchu turystycznego w zachodniopomorskich uzdrowiskach, świadczące o istot-
nej roli omawianej formy turystyki w obsłudze ruchu turystycznego w woje-
wództwie. W części trzeciej zaś przedstawiono wybrane działania podejmowane 
w województwie zachodniopomorskim w zakresie tworzenia markowego pro-
duktu turystycznego zachodniopomorskich uzdrowisk. 

1. MARKA PRODUKTU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ – ZAGADNIENIA 
TEORETYCZNE

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele defi nicji dotyczących produktu 
turystycznego. I tak, Andrzej Rapacz określa produkt turystyczny jako „cały 
zestaw dóbr i usług (obok walorów turystycznych) umożliwiających turyście 
przybycie do miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wyko-
rzystanie”2. Z kolei J. Christopher Holloway i Chris Robinson uważają, że pro-
dukt turystyczny może obejmować miejsce (obszar recepcji turystycznej), usługę 
(pojedynczą lub pakiet turystyczny składający się z kilku usług) i pewne produkty 
materialne3. Produkt turystyczny może być zatem rozpatrywany także w ujęciu 
przestrzennym. W tym rozumieniu uzdrowisko jako produkt turystyczny danego 
obszaru jest produktem złożonym, kształtowanym przez wiele różnych podmio-
tów, składającym się z wielu pojedynczych elementów – częściowo podobnych, 
częściowo heterogenicznych, ale zawsze komplementarnych4. Produkt turys-
tyczny obszaru jest pojęciem, którego powstanie jest konsekwencją rozwoju 

2  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1994, s. 66.

3  J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114.
4  Zob. B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, „Rynek Turystyczny” 

1998, nr 12, s. 10.
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marketingu terytorialnego, a w szczególności przyjęcia orientacji marketingo-
wej przez obszary recepcji turystycznej. Warto podkreślić, iż produktu tego nie 
należy utożsamiać z podażą turystyczną, na danym obszarze, gdyż aby mówić 
o produkcie, jej elementy powinny być podporządkowane wspólnej koncepcji 
zmierzającej do zaspokojenia określonych potrzeb turystów. Ten sam obszar 
może więc oferować kilka produktów skierowanych do różnych grup odbiorców, 
a kluczowym problemem staje się właściwy dobór ich asortymentu5.

Jednym z rodzajów produktu turystycznego może być produkt turystyki 
uzdrowiskowej. Zdzisław Krasiński produktem turystyki uzdrowiskowej nazywa 
„wszystkie dobra i usługi, które można nabyć w miejscowości uzdrowiskowej, 
a które umożliwiają i uprzyjemniają pobyt kuracjuszom”6. Produkt turystyki 
uzdrowiskowej tworzą przede wszystkim: atrakcje środowiska naturalnego 
(surowce naturalne, klimat, krajobraz), a także atrakcje kulturowe i społeczne, 
infrastruktura turystyczna oraz usługi (hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, 
z zakresu rekreacji ruchowej o charakterze profi laktycznym i leczniczym)7. Pro-
dukt uzdrowiskowy jest zatem zbiorem dóbr i usług, z których turyści uzdrowi-
skowi korzystają i które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania. 

Jednym z instrumentów marketingowego różnicowania produktu jest 
marka. W przypadku turystyki markami mogą być produkty oferowane przez 
podmioty świadczące usługi turystyczne (np. hotelarzy). Z drugiej strony mar-
kami można określać regiony, rejony, miejscowości turystyczne lub pojedyn-
cze atrakcje turystyczne8. Markowe produkty turystyczne mogą być tworzone 
i rozwijane: w poszczególnych kategoriach (typach), np. pakiet usług, szlak, 
wydarzenie; w określonych rodzajach turystyki, np. jako turystyka kulturowa 
czy uzdrowiskowa; według różnych koncepcji przestrzeni, w jakiej mogą być 
„osadzone”, np. przestrzeni geografi cznej (Karkonosze, Pomorze) czy admi-
nistracyjnej (województwo zachodniopomorskie)9. Markę turystyczną należy 
więc utożsamiać z markowym produktem turystycznym i rozumieć jako cechy 

5  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, „Mo-
nografi e i Opracowania” nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 23, za: M. Żem-
ła, Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu, Górnośląska 
Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003, s. 22.

6  Z. Krasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Banko-
wości, Poznań 2001, s. 29.

7 74A. Hadzik, Ceny w polskich uzdrowiskach, „Wiadomości Turystyczne” 2003, nr 35, s. 4.
8  Marketing usług turystycznych,  A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2005, s. 89.
9  Tamże, s. 91.
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produktu postrzegane przez nabywców. Z punktu widzenia marketingowego za 
markę turystyczną można uznać rozpoznawalny i wyróżniający zbiór walorów 
(wartości) funkcjonalnych, materialnych i emocjonalnych, który jest ważny dla 
określonych grup nabywców w procesie zakupu. Produkt staje się produktem 
markowym w wyniku procesu markowania, czyli inaczej określając – nadawania 
marki danemu produktowi10.

W przypadku regionów turystycznych podstawowego znaczenia nabiera 
projektowanie tożsamości marki, związane ze zdefi niowaniem pożądanego wize-
runku marki, rodzajem i zakresem skojarzeń związanych z marką, jej symbolem 
i nazwą. Tożsamość marki jest defi niowana jako zbiór skojarzeń z nią związa-
nych, które zgodnie z zamierzeniami podmiotu nadającego markę produktowi 
mają być wykreowane i/lub podtrzymywane w świadomości nabywców11. Na 
tym tle powstaje wizerunek marki (image) będący obrazem marki w świadomo-
ści konsumenta12, tworzonym jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych 
przez markę (nazwa marki, znaki grafi czne, produkty, reklama, sponsoring itp.) 
w procesie dekodowania znaczenia tych sygnałów przez konsumenta13. Jedynie 
w przypadku wyrazistej tożsamości można wykreować mocny wizerunek, na 
którym zależy większości jednostek. 

Wśród korzyści dysponowania silną marką przez region turystyczny należy 
wymienić:
– wzrost świadomości i rozpoznawalności regionu;
– wzrost zainteresowania turystów regionem, przyczyniający się do wzrostu 

ich liczby w regionie, potęgujący wykorzystanie infrastruktury turystycznej 
regionu i zmniejszenia skutków sezonowości;

– wzrost grupy turystów lojalnych;
– wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Osiągnięcie przez markę sukcesu rynkowego, którego wyrazem jest 
zgromadzenie licznego grona lojalnych klientów, jest możliwe w przypadku 
prawidłowego przebiegu całości procesów związanych z kreowaniem marki 

10  Tamże, s. 89.
11  A. Aaker, Building Strong Brans, New York 1996, s. 68–105, za: B. Meyer, Kształtowanie 

wizerunku regionu turystycznego jako element tworzenia przewagi konkurencyjnej, w: Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, G. Rosa, A. Smalec 
(red.), Zeszyty Naukowe US nr 414, WNUS, Szczecin 2005, s. 722.

12  J. Altkorn, Strategia marki, Warszawa 1999, s. 39, za: B. Meyer, Kształtowanie wizerunku 
regionu..., s. 722.

13  J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001, s. 25, za: B. Meyer, Kształtowanie 
wizerunku regionu..., s. 722.
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obejmujących: analizę sytuacji, zdefi niowanie pozycji marki na rynku, planowa-
nie tożsamości marki, określenie celów strategicznych odnoszących się do marki 
oraz realizowanie strategii w odniesieniu do danej marki14.

2. TURYSTYKA UZDROWISKOWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO-
POMORSKIM

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje pięć uzdrowisk statu-
towych: Dąbki15, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój i Świnoujście, 
które korzystają z bogatych pokładów borowiny i źródeł solankowych. Występu-
jące w województwie zasoby stwarzają dodatkowe możliwości rozwoju turystyki 
uzdrowiskowej w wielu innych miejscowościach nadmorskich, np. w Rewalu, 
Mielnie, Międzyzdrojach i Dziwnówku. 

Różnorodność form turystyki uzdrowiskowej powoduje trudności w jej 
badaniu, zwłaszcza w zakresie uzdrowiskowego ruchu turystycznego. W uzdro-
wiskach zasadniczym rodzajem ruchu turystycznego jest ruch w celach leczni-
czych. Obejmuje on kuracjuszy przyjeżdżających ze skierowaniami oraz osoby 
korzystające z usług ambulatoryjnych16. Głównymi podmiotami świadczącymi 
usługi dla turystów uzdrowiskowych (kuracjuszy) są zakłady uzdrowiskowe.

Jak wynika z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba kura-
cjuszy korzystających z zakładów uzdrowiskowych w województwie zachodnio-
pomorskim jest wysoka. W 2003 roku wynosiła niecałe 165 tys. osób, a w 2007 
blisko 184 tys. (rysunek 1). 

W 2007 roku korzystający z zakwaterowania w zakładach uzdrowiskowych 
w województwie zachodniopomorskim stanowili przeszło 33% korzystających 
z tych obiektów w Polsce17. Jest to wynik nieco gorszy niż w latach 2006 i 2005, 
jednakże województwo zachodniopomorskie wciąż jest wiodącym wojewódz-
twem w Polsce pod względem wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego 
w uzdrowiskach. Także baza noclegowa zachodniopomorskich gmin uzdrowi-

14  M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Warszawa 2001, s. 183, za: B. Meyer: Kształtowa-
nie wizerunku regionu..., s. 722.

15  Statut uzdrowiska gmina Dąbki otrzymała w 2007 roku i aktualnie jest to najmłodsze uzdro-
wisko w Polsce.

16  Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 283–284.
17  Liczba korzystających z zakwaterowania w zakładach uzdrowiskowych w Polsce w 2007 

roku wynosiła 551 531 osób, z czego w województwie zachodniopomorskim z zakładów tych ko-
rzystało 183 935 osób. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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skowych (ok. 43 tys. miejsc)18 powoduje, iż województwo zachodniopomorskie 
dominuje w tym względzie na tle pozostałych województw. 

Rys. 1. Liczba osób korzystających z zakładów uzdrowiskowych w województwie 
zachodniopomorskim w latach 2003–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Atuty ruchu turystycznego w związku z pobytem w uzdrowiskach podkreś-
lają także dane statystyczne zawarte w tabeli 1, dotyczące osób korzystających 
z zakładów uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim.

Analizując dane zawarte w tabeli 1, należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na długi średni czas pobytu w uzdrowisku. Jak wynika z danych Urzędu 
Statystycznego w Szczecinie, średnia długość pobytu w turystycznej bazie noc-
legowej województwa zachodniopomorskiego wynosiła w 2007 roku blisko 
6 dni. Z kolei średni czas pobytu w zakładach uzdrowiskowych w województwie 
wynosił w tym czasie ok. 12 dni, co świadczy o możliwości wydłużenia dłu-
gości pobytu dzięki funkcji uzdrowiskowej. Na podkreślenie zasługuje również 
informacja, iż stopień wykorzystania miejsc noclegowych w zakładach uzdro-
wiskowych jest znacznie wyższy niż w pozostałych obiektach turystycznego 

18  Analiza turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim „Za-
chodniopomorskie – zdrowy wypoczynek”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turys-
tyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
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zakwaterowania zbiorowego i wynosi przeszło 71,48%19. Należy także dodać, 
iż w 2007 roku przeszło 23% turystów odwiedzających województwo za-
chodniopomorskie wybrało gminy, w których znajdują się uzdrowiska. Warto 
wspomnieć, iż w gminie Kołobrzeg przeszło 52% turystów korzystających 
z obiektów zakwaterowania zbiorowego przebywało w zakładach uzdrowisko-
wych, w Połczynie-Zdroju zaś blisko 30% z nich.

Tabela 1 

Ruch turystyczny w zakładach uzdrowiskowych w województwie zachodniopomorskim 
w 2007 roku

Powiat/ Gmina Udzielone
noclegi Korzystający Średnia liczba 

noclegów
Powiat kamieński/ Dziwnów i Międzyzdroje 127 385 7 649 16,6
Powiat kołobrzeski / Kołobrzeg i Ustronie 

Morskie 1 395 243 115 900 12,03
Powiat koszaliński/ Mielno 69 746 6 209 11,23
Powiat sławieński/ Darłowo 

i Postomino/Dąbki 366 634 29 666 12,36
Powiat świdwiński/ Połczyn-Zdrój 17 881 1 987 8,99

Miasto Świnoujście 273 459 22 524 12,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl.

Pomimo iż zaprezentowane dane dotyczą głównie zakładów uzdrowi-
skowych, pozwalają podkreślać atuty turystyki uzdrowiskowej, jak również 
pozwalają wnioskować, iż turystyka uzdrowiskowa w województwie zachodnio-
pomorskim obejmuje istotny segment rynku turystycznego.

3. KSZTAŁTOWANIE MARKI PRODUKTU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zasadniczą rolę w budowaniu markowego produktu turystyki uzdrowisko-
wej województwa zachodniopomorskiego powinny odgrywać samorząd woje-

19  Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych województwa 
zachodniopomorskiego wynosił w 2005 roku – 71,1%, w 2006 – 71,3%, www.stat.gov.pl.
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wództwa oraz lokalne i regionalne organizacje turystyczne zrzeszające reprezen-
tantów zachodniopomorskiej branży turystycznej i uzdrowiskowej. 

Przedstawiając wybrane działania podejmowane w województwie za-
chodniopomorskim, sprzyjające wykreowaniu silnej marki zachodniopomor-
skich uzdrowisk, należy zaznaczyć, iż turystyka uzdrowiskowa jest podkreślana 
w wielu dokumentach opracowywanych zarówno na szczeblu regionalnym, jak 
i lokalnym. I tak, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomor-
skiego z 23 października 2000 Strategia Rozwoju Województwa Zachodnio-
pomorskiego do 2015 roku20 – defi niująca misję województwa jako stwarzanie 
warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju, zgodnego ze 
standardami Unii Europejskiej, poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich 
dostępnych walorów województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warun-
ków akcesji – jako jeden z pośrednich celów realizacji celu strategicznego okre-
śla rozwój funkcji turystyczno-uzdrowiskowej. W ramach rozwoju tej funkcji 
wyznaczono następujące cele:
– rozwój infrastruktury turystycznej i towarzyszącej;
– rozwój infrastruktury uzdrowiskowej; 
– stworzenie systemu powiązań infrastruktury turystycznej z uzdrowiskową 

w celu optymalnego wykorzystania oferty turystycznej województwa; 
– określenie i rozwój regionalnego produktu turystycznego; 
– rozwój turystyki w ścisłej korelacji z ochroną środowiska naturalnego; 
– kształtowanie wizerunku województwa jako rynku turystycznego;
– opracowanie nowoczesnych i spójnych mechanizmów kreowania rozwoju 

turystyki;
– wykształcenie profesjonalnych kadr obsługi ruchu turystycznego i zarządza-

nia turystyką;
– kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy krajo-

znawczej o regionie wśród młodzieży i dzieci.
Turystyka uzdrowiskowa znalazła także swoje miejsce w Strategii Roz-

woju Turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku opra-
cowanej przez PART SA, wykonanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej. W strategii tej wskazano na obszary szczególnie predesty-

20  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Sejmik Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2000, s. 106.
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nowane do implementacji produktów markowych turystyki zdrowotnej (w tym 
uzdrowiskowej):
– obszary gmin mających status uzdrowiska (Świnoujście, Kołobrzeg, Kamień 

Pomorski, Połczyn-Zdrój);
– miejscowości nadmorskie, w których działają fi lie zakładów uzdrowiskowych 

(Międzyzdroje, Dziwnówek);
– gminy ubiegające się o nadanie statusu uzdrowiska (Trzcińsko-Zdrój, Borne-

-Sulinowo);
– miejscowości pasa nadmorskiego i pojeziernego mogące realizować turystykę 

zdrowotną (spokojny charakter).
Szczególną rolę w propagowaniu i kształtowaniu markowych produktów 

turystycznych powinny odgrywać regionalne organizacje turystyczne. W przy-
padku województwa zachodniopomorskiego zadanie to należy przypisać Zachod-
niopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wśród działań ZROT bezpośrednio związanych z turystyką uzdrowiskową 
należy wymienić zrealizowany w 2006 roku projekt Pomorskie kurorty – strate-
gia budowy markowego produktu turystyki zdrowotnej21. Przedsięwzięcie te rea-
lizowane było w ramach umowy z Ministerstwem Gospodarki, we współpracy 
z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Tu-
rystyki SA oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

W ramach wymienionego projektu opracowano kompleksową analizę 
rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim. Dla 
potrzeb analizy przeprowadzono badania ankietowe wśród gestorów bazy turys-
tycznej (w tym uzdrowiskowej) na Pomorzu Zachodnim, mające na celu ziden-
tyfi kowanie głównych problemów związanych z rozwojem omawianej formy 
turystyki. Przeprowadzono także badania ankietowe mające na celu ocenę satys-
fakcji z pobytu turystów w miejscowościach uzdrowiskowych. 

Projekt Pomorskie kurorty – strategia budowy markowego produktu turys-
tyki zdrowotnej zakładał także promocję produktów turystyki uzdrowiskowej 
poprzez Internet, w tym powstanie portalu internetowego, na którym prezento-
wane byłyby walory uzdrowiskowe polskiego wybrzeża, wybrane miejscowo-
ści i obiekty mające ofertę uzdrowiskową, rehabilitacyjną i typu spa. Zadanie to 
zostało zrealizowane i w konsekwencji uruchomiono portal internetowy www.
balticspa.pl. Wydano także w nakładzie 6 tys. egzemplarzy folder informacyjny 
Pomorskie kurorty, dostępny w czterech wersjach językowych i zawierający 

21  Materiały Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
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informację na temat 80 obiektów oferujących usługi w zakresie spa, zdrowotno-
-lecznicze i wypoczynkowe w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. 
Folder ten prezentuje również walory i usługi lecznicze miejscowości uzdrowi-
skowych polskiego wybrzeża22. 

Realizacja przedstawionego projektu powinna niewątpliwie przyczynić 
się do wzrostu zainteresowania uzdrowiskami zachodniopomorskimi. Jednakże 
ze względu na nazwę projektu, która została wykorzystana także podczas two-
rzenia folderu, pojawia się wątpliwość jednoznacznej identyfi kacji wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z kurortami pomorskimi. Nazwa może sugerować 
bowiem przede wszystkim województwo pomorskie. W działaniach mających 
na celu stworzenie silnej marki turystyki uzdrowiskowej województwa zachod-
niopomorskiego należy zatem kłaść większy nacisk na czytelne i jasne hasła czy 
slogany reklamowe wykorzystywane podczas promocji. Przykładem takich slo-
ganów może być „Zachodniopomorskie – zdrowy wypoczynek”23 czy „Zachod-
niopomorskie – morze przygody i zdrowia”. 

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule informacje to tylko wybrane argu-
menty podkreślające znaczenie turystyki uzdrowiskowej w gospodarce turys-
tycznej województwa zachodniopomorskiego świadczące o możliwościach 
kształtowania markowego produktu turystyki uzdrowiskowej.

Należy podkreślić, iż w celu wykreowania silnej marki zachodniopomor-
skich uzdrowisk konieczne są wspólne działania marketingowe wielu podmiotów 
rynku turystycznego, sprzyjające wykreowaniu silnej marki. Tworzenie marko-
wego produktu turystycznego obszaru wymaga bowiem podjęcia szeregu decyzji 
dotyczących jego charakteru i oczekiwanego wizerunku. Działania te w znacz-
nej mierze leżą w gestii władz regionalnych oraz podmiotów działających na 
rzecz rozwoju turystyki w regionie. Stworzenie koncepcji markowego produktu 
turystycznego obszaru stanowi punkt wyjścia dla przekształcenia go w produkt 
rzeczywisty i dla jego rozwoju poprzez przyciąganie inwestycji, zachęcanie 
i mobilizowanie do współpracy podmiotów tworzących produkt czy ułatwienie 

22  Tamże.
23  Analiza Turystyki Zdrowotnej...
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możliwości pozyskiwania środków fi nansowych, przykładowo z funduszy Unii 
Europejskiej.

HEALTH RESORT TOURISM PRODUCT AS A BRAND TOURISTIC 
PRODUCT OF WEST-POMERANIAN VOIVODESHIP

Summary

The aim of the article is presentation of chosen issues referring to the health resort 
tourism product of West-Pomeranian Voivodeship and indication the necessity of brand 
touristic product building by West-Pomeranian health resorts.

The article was divided into three parts. First part has a theoretical character and 
contains the basic issues referring to the health resort tourism product and its brand. 
Second part presents data referring to the touristic movement in the West-Pomeranian 
health resorts, data that prove a signifi cant role of the discussed form of tourism in touri-
stic movement servicing in the voivodeship. Chosen activities taken up in West-Pomera-
nian Voiovodeship in the fi eld of creation of brand touristic product of West-Pomeranian 
health resorts were presented in the third part. 

Translated by Agnieszka Sawińska
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OFERTA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA JAKO ELEMENT 
PRODUKTU TURYSTYKI KONFERENCYJNEJ

ANALIZA PRZYPADKU

Wprowadzenie

Jednym ze sposobów uprawiania turystyki jest udział w konferencji, która 
stanowi jedną z imprez turystyki biznesowej, a dokładniej turystyki kongresowej. 
Konferencja jest defi niowana zwykle jako posiedzenie grona osób, mające na 
celu omówienie określonych zagadnień. Jest to spotkanie zaplanowane, mające 
określony scenariusz, czyli ramowy program. Obecnie obserwuje się na rynku, 
iż wiele konferencji oprócz programu merytorycznego oferuje uczestnikom pro-
gram turystyczno-rekreacyjny.

Celem artykułu będzie przedstawienie możliwości zorganizowania cieka-
wego spotkania z licznymi atrakcjami dla uczestników na przykładzie zrealizo-
wanych przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pięciu edycji Ogólnopolskich Konferencji 
Naukowych.

Metodologia niniejszego opracowania zostanie oparta na następujących 
metodach i technikach badawczych: obserwacja uczestników analizowanych 
konferencji, analiza dokumentów urzędowych, wywiad niesformalizowany oraz 
analiza literatury przedmiotu.
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1. TEORETYCZNE ASPEKTY PRODUKTU TURYSTYKI KONFERENCYJNEJ

Aby zdefi niować produkt turystyki konferencyjnej, w pierwszej kolej-
ności należy przyjrzeć się pojęciu produktu turystycznego oraz turystyki kon-
ferencyjnej. 

Produkt turystyczny jest terminem rozpatrywanym w literaturze przedmiotu 
dwojako, czyli interpretuje się go w znaczeniu wąskim i w szerokim. W pierw-
szym przypadku produkt turystyczny oznacza to, co turyści kupują, np. transport, 
nocleg, wyżywienie1. Elementy te mogą być nabywane oddzielnie lub w for-
mie pakietu, który składa się z kombinacji dwóch lub więcej elementów sprze-
dawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie2. Produkt turystyczny 
w znaczeniu szerokim natomiast stanowi kompozycję tego, co turyści robią oraz 
walorów, urządzeń i usług, z których przy tym korzystają. Dla turysty całkowi-
tym 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 pojedynczego3.

Turystykę konferencyjną, zwaną zamiennie turystyką kongresową, tworzą 
różnego rodzaju spotkania biznesowe. Na tę określoną formę ruchu turystycz-
nego składają się m.in. konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia, sympozja, 
narady, posiedzenia, zjazdy itp. Przez pojęcie turystyki konferencyjnej rozumieć 
należy kompleksową obsługę kongresów, zjazdów, sympozjów itp.4 Jest to cał-
kowite zabezpieczenie potrzeb bytowych i rekreacyjnych uczestników i spraw 
związanych z organizacją obrad5. Dla obsługi tej formy turystyki powołuje się 
wyspecjalizowane działy biur podróży. Turystyka ta ma zwykle charakter gru-
powy, krótkoterminowy i elitarny6. Dotyczy nie tylko osób, które w praktyce 
uczestniczą w obradach konferencyjnych, lecz także ich rodzin. W każdej kon-
ferencji z udziałem gości zagranicznych przewidziane są wycieczki krajoznaw-

1  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 
1998, s. 23.

2  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować pozna-
wanie świata, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, s. 69.

3  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia..., s. 23.
4  Z. Unger, Turystyka kongresowa, Warszawa 1996, s. 35, za: K. Małachowski, Rola i znacze-

nie turystyki kongresowej, Zeszyty Naukowe US nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, 
WNUS, Szczecin 2005, s. 75.

5  K. Małachowski, Rola i znaczenie turystyki kongresowej, s. 75.
6  T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 

2001, s. 181.
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cze oraz imprezy rekreacyjne i rozrywkowe7, z czego korzystać mogą również 
członkowie rodzin uczestników. Do konferencyjnych form ruchu turystycznego 
należą:
– konferencje – spotkania mające istotne znaczenie ze względu na tematykę 

obrad i przewidywane rezultaty;
– sympozja – spotkania grup ekspertów wyspecjalizowanych w pewnej dziedzi-

nie wiedzy;
– seminaria – spotkania specjalistów mających praktykę w danej dziedzinie 

wiedzy w celu poszerzenia wiadomości w zakresie swego zawodu;
– zgromadzenia ogólne – statutowe ciała organizacji międzynarodowej zbiera-

jące się w określonych, regularnych odstępach czasu w celu ustalenia polityki 
organizacji8. 

Podsumowując znaczenie pojęcia produktu turystycznego oraz turystyki 
konferencyjnej, można zatem zdefi niować produkt turystyki konferencyjnej jako 
wszystko to, co nabywają turyści biznesowi w ramach swoich podróży służbo-
wych. Za turystów9 biznesowych, w tym konferencyjnych, uznaje się te osoby, 
które podróżują służbowo lub wyjeżdżają w celach zawodowych10.

Na produkt turystyki kongresowej, analogicznie jak w przypadku produktu 
turystycznego, składa się kilka poziomów. Pierwszy z nich to rdzeń produktu, 
zwany inaczej istotą korzyści, czyli tym, co turysta naprawdę chce nabyć. Poziom 
drugi to produkt rzeczywisty, czyli podstawowa usługa z określonym minimum 
związanych z nią oczekiwań, które muszą być spełnione. Produkt poszerzony 
dotyczy poziomu trzeciego omawianego zagadnienia i jest to narzędzie różnico-
wania, które obejmuje wszelkie dodatki do produktu rzeczywistego, jakie otrzy-
mał klient11. 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 

7  Tamże.
8  A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa–Wrocław 1985, 

s. 66–67. 
9  Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) uznała osoby podróżujące służbowo za turys-

tów.
10  Nowy Incentive w Polsce, A. Świątecki (red.), Wydawnictwo ELEKT Business Service 

& Travel, Warszawa 2005, s. 12.
11  Ekonomiczne podstawy turystyki, A. Panasiuk (red.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2004, s. 154.
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ewolucji12. Cały projekt podziału produktu turystycznego na poziomy podlega 
ewolucji. To bowiem, co dla jednych dostawców usług turystycznych jest pro-
duktem poszerzonym, dla innych stanowi produkt rzeczywisty. Zgodnie z przed-
stawionym podziałem strukturalnym w tabeli 1 został zaprezentowany produkt 
turystyki konferencyjnej.

Tabela 1 

Produkt turystyki konferencyjnej

Istota (rdzeń) produktu Zdobycie wiedzy opartej na kontaktach biznesowo-zawodowych

Produkt rzeczywisty

usługa noclegowa, usługa gastronomiczna (m.in. lunch, przerwa 
kawowa, bankiet), sala konferencyjna, usługa transportowa, sprzęt 
multimedialny, szata grafi czna spotkania (m.in. identyfi katory, 
tablica wizualizacyjna, prospekt informacyjna, ogłoszenie 
w publikacji branżowej, strona internetowa imprezy), merytory-
czne materiały konferencyjne (np. monografi a wydana podczas 
konferencji naukowej), usługi translatorskie, prestiż organiza-
tora-planisty (np. wizerunek uczelni przygotowującej kongres 
naukowy), korespondencja na linii uczestnik spotkania – personel 
organizujący spotkanie, wykwalifi kowany personel, wystrój wnę-
trza obrad (m.in. kwiaty na stole prezydialnym), cena za uczestni-
ctwo w imprezie 

Produkt poszerzony

gadżety konferencyjne, zakupy w centrum handlowym w czasie 
wolnym, uczestnictwo w koncercie, wizyta w teatrze w ramach 
programu imprezy, wycieczka w atrakcyjne miejsce, możliwość 
skorzystania z usług gabinetu odnowy biologicznej, SPA i innych 
w obiekcie noclegowym, w którym zakwaterowany jest uczestnik, 
możliwość nawiązania kontaktów w czasie rozmów kuluarowych 
(networking), listowne podziękowanie za udział w konferencji lub 
kongresie, rozliczanie faktur za udział w imprezie 

Źródło: opracowanie własne.

Gdy analizuje się produkt turystyki konferencyjnej, jego rdzeń można nieco 
poszerzyć, wskazując na następujące potrzeby, które są zaspokajane podczas 
udziału w tego typu imprezie: 
– zdobywanie informacji czy dokształcanie (uczestnik konferencji), 
– przekazywanie informacji (moderator panelu konferencyjnego), 
– rozwój intelektualny, 

12  P. Motyka, Marketing w biurze podróży, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 
1997, s. 25.
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– 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 kon-
taktu, 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 kojarzyła poten-
cjalnemu klientowi z jakością oraz prestiżem organizowanego wydarzenia. 

Produkt poszerzony będzie zawierał wszystko to, co staje się istotne dla 
konsumenta po dokonaniu zakupu. Produkt poszerzony obejmuje te cechy, które 
w dużym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku13. 

Podsumowując teoretyczne aspekty produktu turystyki konferencyjnej, 
należy wskazać miejsce oferty turystyczno-rekreacyjnej w jego strukturze. Na 
razie ofertę taką należy umieścić na poziomie produktu poszerzonego, nato-
miast praktyka gospodarcza coraz częściej lokuje ją na poziomie produktu 
rzeczywistego. 

2. TURYSTYKA I REKREACJA A TURYSTYKA KONFERENCYJNA 

Turystyka jest defi niowana jako zespół stosunków i zjawisk, które wynikają 
z podróży i pobytu osób przyjezdnych (o ile nie następuje w związku z tym osied-
lenie i podjęcie pracy zarobkowej)14. Zwykle termin ten jest uzupełniany pojęciem 
rekreacji, która praktycznie kojarzy się z odbywanymi przez turystów podróżami. 
Zwłaszcza turystyka aktywna i kwalifi kowana, czyli taka turystyka, która reali-
zuje funkcje wypoczynkowe i zdrowotne, ma wiele związków z rekreacją.

Pojęcie rekreacji wywodzi się od łacińskiego słowa recreo, czyli odnowić, 
ożywić. Rekreacja zatem to odnawianie sił fi zycznych i psychicznych człowieka 
za pomocą rozmaitych form aktywności umysłowej lub fi zycznej, ale innych niż 
wynikające z obowiązków codziennego życia. Jest to więc rozwijanie aktywno-

13  Marketing. Sposób myślenia i działania, J. Perenc (red.), WNUS, Szczecin 2001, s. 177.
14  W. Hunziker, Le Tourism Social, Berne 1951, za: K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys 

socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997, s. 27, za: B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik 
kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 2004, s. 93–94. 
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ści niewynikającej z obowiązków edukacyjnych, zawodowych, rodzinnych, spo-
łecznych oraz potrzeb bytowych, ma najczęściej charakter dobrowolny i stanowi 
jednocześnie rozrywkę.

Rekreacja, podobnie jak turystyka, jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, 
bardzo różnie rozumianym. Często jest utożsamiana z wypoczynkiem i czasem 
wolnym, oznacza określoną aktywność i powinna być rozumiana jako czynny 
wypoczynek podejmowany w celu regeneracji sił. W tym właśnie kierunku 
zmierza defi nicja rekreacji ruchowej ustalona w ustawie o kulturze fi zycznej 
z 1996 roku. Słowniczek ustawowy zawarty w tym akcie normatywnym określa 
rekreację ruchową jako formę aktywności fi zycznej, podejmowaną dla wypo-
czynku i odnowy sił psychofi zycznych15.

W kontekście turystyki konferencyjnej do rekreacji będą należeć wszelkie 
formy aktywności ujęte w pozamerytorycznym programie konferencji. 

Rekreacja odznacza się określonymi cechami, takimi jak spontaniczność, 
masowość, dowolność, współzawodnictwo, amatorstwo i kameralność. Na pod-
stawie wspomnianych cech kształtują się określone funkcje rekreacji:
– aktywacyjna (oznacza podejmowanie aktywności fi zycznej zdeterminowanej 

wrodzoną naturą człowieka);
– homeostatyczna (stanowi sposób odzyskiwania wewnętrznej równowagi);
– regeneracyjna (jest odpowiedzią organizmu na zmęczenie spowodowane 

pracą i nauką);
– zdrowotna (jest niezbędnym elementem profi laktyki i terapii chorób cywili-

zacyjnych; psycholodzy obrazują rekreację jako uwolnienie się od frustracji, 
napięć i stresów);

– społeczno-afi liacyjna (rekreacja stanowi sposób zaspokajania kontaktów 
społecznych);

– kreacyjno-wychowawcza (rekreacja jest działaniem twórczym zmierzającym 
do harmonijnego rozwoju jednostki);

– kompensacyjna (rekreacja jest zaspokajaniem braków, które występują w co-
dzienności)16. 

W kontekście turystyki konferencyjnej warto poruszyć zagadnienie networ-
kingu, które może stanowić w tym przypadku dodatkową funkcję turystyki 
i rekreacji. Pojęciem networkingu określa się budowanie sieci kontaktów, czyli 

15  J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difi n, Warszawa 2007, s. 37.
16  R. Winiarski, Wstęp do teorii rekreacji, Wydawnictwo AWF, Kraków 1989, za: K. Zamłyń-

ska, Turystyka i rekreacja a promocja zdrowia rodziny, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Ze-
szyt 54, Poznań 2005, s. 177–178.
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w odniesieniu do turystyki konferencyjnej jest to integracja środowiska branżo-
wego biorącego udział w konferencji. Jest to proces zbierania, przechowywania 
i dystrybuowania informacji ku wzajemnej korzyści osób w sieci. Sensem spot-
kań jest podtrzymywanie relacji i to właśnie jest networking17. 

3. KONFERENCJE NAUKOWE – ANALIZA PRZYPADKU

Analiza przypadku zostanie przeprowadzona w oparciu o konferencje 
naukowe poświęcone turystyce organizowane przez Katedrę Zarządzania Turys-
tyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 
roku 2004 katedra organizuje cykliczne spotkania naukowe, zwracając uwagę 
nie tylko na program merytoryczny, lecz także na ciekawy program turystyczno-
-rekreacyjny towarzyszący organizowanym wydarzeniom. Do tej pory zostało 
zorganizowanych pięć trzydniowych konferencji.

Tematyka konferencji co roku była inna i poruszała aktualne problemy zwią-
zane z branżą turystyczną. W 2004 roku były to Markowe produkty turystyczne, 
w 2005 – Polityka turystyczna, rok później – Informacja turystyczna, w 2007 
– Zagospodarowanie turystyczne, a w 2008 – Kadry w gospodarce turystycznej.

Termin konferencji jest nieprzypadkowy i zawsze taki sam, mianowicie 
wydarzenie ma miejsce w ostatnim tygodniu maja, od środy do piątku. Zaawan-
sowany termin wiosenny w pewnym stopniu gwarantował dobrą pogodę, która 
była często niezbędna do realizacji programu turystyczno-rekreacyjnego.

Tabela 2 prezentuje ofertę turystyczno-rekreacyjną, z której korzystali 
uczestnicy zorganizowanych konferencji naukowych. 

Podsumowując programy turystyczno-rekreacyjne wszystkich edycji kon-
ferencji zorganizowanych przez Katedrę Zarządzania Turystyką, należy zauwa-
żyć, iż ich scenariusz nigdy nie był taki sam. Dzięki temu ci uczestnicy, którzy 
brali udział w konferencjach każdego roku, nie byli znudzeni i mieli gwarancję, 
że doświadczą czegoś nowego. Na zakończenie należy zatem postawić pytanie: 
co będzie tematem następnej konferencji i jakie atrakcje szykują organizatorzy? 
W roku 2008 postanowiono, iż następne konferencje będą organizowane w syste-
mie dwuletnim, a nie rocznym. Zatem odpowiedź na postawione pytanie będzie 
można znaleźć już w roku 2010...

17  G. Turniak, Networking uczestników – wartość dodana konferencji, IX Europejska Akademia 
Organizatorów i Planistów Konferencji i Kongresów Najwyższa jakość warunkiem konkurencyjno-
ści turystyki biznesowej, Warszawa 2007 (materiał powielony).
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Tabela 2 

Oferta turystyczno-rekreacyjna spotkań konferencyjnych 
na przykładzie konferencji naukowych KZT WZiEU US

Termin 
konferencji Nazwa konferencji Program rekreacyjno-turystyczny

1 2 3

26–28 maja 2004 
I Ogólnopolska Kon-

ferencja Naukowa 
Markowe produkty 

turystyczne

Pierwsza konferencja odbyła się poza murami 
uczelni, w nadmorskiej miejscowości Niechorze. 
Obrady, noclegi i gastronomia były wykupione 
w odrestaurowanym dworku o pięknej, stylowej 
architekturze, położonym na szczycie wydmy 
przy samej plaży. Przepiękne widoki, wspaniała 
atmosfera, cicha i spokojna sprawiła, iż pobyt na 
konferencji pozostawił u wszystkich uczestni-
ków niezapomniane wrażenia. Pierwszego dnia 
konferencji, po obradach, uczestnicy oddawali 
się nauce gry w golfa, w czasie której na polu 
golfowym zorganizowano grilla. Drugiego dnia 
natomiast, po merytorycznych obradach, zorga-
nizowano zwiedzanie atrakcji wybrzeża kolejką 
wąskotorową. Wieczór zakończono biesiadą 
w tawernie. Trzeciego dnia konferencji odbyły 
się warsztaty dla uczestników i po obiedzie spot-
kanie dobiegło końca 

31 maja 
– 2 czerwca 2005 

II Ogólnopolska 
Konferencja 

Naukowa Polityka 
turystyczna

Druga edycja konferencji odbyła się na promie 
na trasie Świnoujście – Kopenhaga. Obrady, 
noclegi i wyżywienie były gwarantowane zatem 
przez promowego przewoźnika. Pierwszego 
dnia konferencji podczas rejsu odbyły się obrady 
naukowe. W trakcie wystąpień uczestnicy mogli 
przeżyć pierwszą atrakcję. Stanowiły ją ćwicze-
nia reagowania kryzysowego na promie. Był to 
wymóg nowo wprowadzonego kodeksu ochrony 
statków i obiektów portowych. Scenariusz ćwi-
czeń na promie był następujący: na nabrzeżu, 
przed wyjściem promu w morze, prom został 
opanowany przez terrorystów, którzy wzięli 
zakładników spośród pasażerów i postawili 
swoje żądania. W roli pasażerów wystąpili pod-
stawieni pozoranci. W odpowiedzi na żądania 
grupa negocjacyjna przystąpiła do rozmów 
z terrorystami. Niestety rozmowy nie przyniosły 
rezultatu i terroryści zaczęli używać siły. Zapadła 
decyzja o podjęciu akcji siłowej w celu odbicia 
zakładników. Połączone siły Policji, Marynarki 
Wojennej, Straży Granicznej i innych służb zdo-
łały opanować statek i ująć terrorystów*. Dru-
giego dnia konferencji uczestnicy zwiedzali 
Kopenhagę, organizatorzy zadbali o autokar 
i opiekę przewodnika. Wieczorem, podczas kola-
cji, organizator podsumował konferencję. Trze-
ciego dnia po śniadaniu prom dobił do brzegu 
i konferencja ofi cjalnie się zakończyła.
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1 2 3

31 maja 
– 2 czerwca 2006 

III Ogólnopol-
ska Konferencja 

Naukowa Informa-
cja turystyczna

Tę edycję konferencji organizatorzy postanowili 
zrealizować, skupiając ofertę turystyczno-rekre-
acyjną na lokalnych i regionalnych atrakcjach. 
Obrady konferencyjne pierwszego dnia odbyły 
się w murach uczelni, skąd po południu uczest-
nicy zostali przewiezieni do hotelu. Obiekt ten 
jest usytuowany na obrzeżach Szczecina i słynie 
z pięknego widoku na całe miasto. Po kolacji 
zabrano uczestników do teatru na spektakl ka-
baretowy. Drugi dzień imprezy rozpoczęto od 
autokarowego zwiedzania Szczecina z przewod-
nikiem. Następnie na Wałach Chrobrego uczest-
nicy przesiedli się na pokład małego statku, 
którym udali się do Trzebieży Szczecińskiej. 
W czasie rejsu przewodnik opowiadał cieka-
wostki o porcie oraz śpiewał szanty. Po przy-
byciu na miejsce, w jednym z okolicznych 
obiektów gastronomicznych odbył się obiad 
w formie grilla. Później był spacer. Po powrocie 
do hotelu i krótkiej regeneracji sił uczestników 
zaproszono na kolację, którą rozpoczął występ 
lokalnego zespołu folklorystycznego. Artyści 
śpiewali, tańczyli i bawili się z uczestnikami 
konferencji. Kolacja trwała do późnych godzin 
nocnych, towarzyszyła jej zabawa na parkiecie. 
Trzeciego dnia konferencji odbyły się obrady 
naukowe oraz podsumowanie i po obiedzie spot-
kanie dobiegło końca. 

30 maja 
– 1 czerwca 2007 

IV Ogólnopol-
ska Konferencja 
Naukowa Zago-
spodarowanie 

turystyczne

Po niezwykle udanej konferencji na promie 
(2005) organizatorzy postanowili powtórzyć 
sprawdzoną już formę imprezy. Tym razem prom 
wyruszał ze Świnoujścia w kierunku Ystad. 
Obrady odbywały się na promie, natomiast 
wieczorem prom przybił do brzegu i uczest-
nicy zostali przewiezieni do hotelu w Malmö. 
Następny dzień rozpoczęto od zwiedzania 
miasta, co stanowiło pierwszy etap objazdowej 
wycieczki po Szwecji i Danii. Zwiedzano Zamek 
Hamleta, letnią rezydencję królowej Małgorzaty 
i zamek renesansowy. Zakończono wycieczkę 
zwiedzaniem Waterfrontu Kopenhagi podczas 
rejsu kanałami z portu Nyhavn. Wracając z po-
wrotem do portu Ystad, uczestnicy jechali mos-
tem Öresundsbron. Wieczorem, już na promie, 
odbyła się kolacja i dancing. Trzeciego dnia kon-
ferencji, odbyły się obrady naukowe oraz podsu-
mowanie, po którym zakończono spotkanie. 
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1 2 3

28–30 maja 2008 
roku

V Ogólnopolska 
Konferencja 

Naukowa Kadry 
w gospodarce 
turystycznej

Ostatnia konferencja odbyła się również poza 
murami uczelni, w jednym ze szczecińskich 
hoteli, zlokalizowanym w niezwykle ciekawym 
miejscu, bo przy Wałach Chrobrego. Po obra-
dach dnia pierwszego wieczór zakończono uro-
czystym bankietem na rosyjskim statku, gdzie 
uczestnicy konferencji mieli okazję spróbować 
specjałów kuchni rosyjskiej i nadbałtyckiej. 
Dzień drugi był przeznaczony na całodniową 
wycieczkę do Berlina. W programie zwiedzania 
znalazły się takie atrakcje, jak: plac Aleksandra, 
Wieża Telewizyjna, aleja Unter den Linden, 
Brama Brandenburska, Reichstag, pomnik Holo-
caustu, KuDamm, Kościół Pamięci, Centrum 
Europejskie, Muzeum Muru Berlińskiego i plac 
Poczdamski. Dla wzmocnienia lokalnego cha-
rakteru wycieczki lunch dla uczestników został 
zamówiony w typowej niemieckiej restauracji 
z typowym germańskim jadłem. Trzeciego dnia 
odbyły się obrady i podsumowanie konferencji, 
po obiedzie uczestnicy rozjechali się do domów.

* http://www.polferries.pl/ (dostęp: 21.01.2009).

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

W świecie coraz wyższego poziomu życia, czego przykładem jest wzrost 
zainteresowania problematyką turystyki, obowiązki zawodowe w postaci podróży 
służbowych mogą również stanowić odskocznię od standardowo rozumianej 
pracy. Przykładem takiego stanu rzeczy jest turystyka konferencyjna, którą coraz 
częściej przenika turystyka rekreacyjna. Oferta turystyczno-rekreacyjna staje się 
nieodłącznym elementem organizowanych imprez, by zarówno zainteresować 
potencjalnego uczestnika danym spotkaniem, jak i stworzyć okazję do niefor-
malnej integracji środowisk branżowych.
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TOURIST-RECREATION OFFER AS AN ELEMENT OF THE PRODUCT 
OF CONFERENCE TOURISM

ANALYSIS OF THE CASE

Summary

The aim of the article is to present the opportunity to organise an interesting confe-
rence, abundant in tourist and recreation attractions, based on the previous fi ve editions of 
Nationwide Scientifi c Conferences, organised by Faculty of Management and Economics 
of Services, that were dedicated to tourism.

Paper consists of introduction, three content-related parts and a conclusion. The 
fi rst part of the paper describes theoretical aspects of the product of conference tourism. 
Further considerations are focused on the essence of tourism and recreation in the context 
of conference tourism. The third part presents the analysis of the case based on the exam-
ple of the scientifi c conferences mentioned above.

Translated by Liliana Soluch
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ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 567     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 12     2009

JAN SIKORA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AGNIESZKA WARTECKA-WAŻYŃSKA
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KAPITAŁ LUDZKI I KAPITAŁ SPOŁECZNY 
CZYNNIKIEM ROZWOJU AGROTURYSTYKI

Wprowadzenie

Wprowadzenie gospodarki rynkowej w Polsce spowodowało istotne zmiany 
społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich. Nastąpił proces urynkowienia 
tradycyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych, zlikwidowano państwowe 
gospodarstwa rolne, rozszerzyła się postępująca specjalizacja produkcyjna w rol-
nictwie, nastąpił wzrost liczby większych obszarowo gospodarstw rolnych.

Wszystko to spowodowało potrzebę restrukturyzacji wsi oraz ukierunko-
wania jej na wielofunkcyjny społeczno-gospodarczy rozwój. Wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich polega na umiejętnym wkomponowaniu w ich tereny 
większej liczby nowych funkcji pozarolniczych: handlowych, rzemieślniczych, 
przetwórczo-przemysłowych, usługowych, turystycznych.

Celem artykułu jest scharakteryzowanie podstawowych czynników determi-
nujących rozwój agroturystyki na wsi, powiązanych z kapitałem ludzkim i wiej-
skim. W ramach kapitału ludzkiego uwzględniono rolę wykształcenia liderów 
wiejskich w rozwoju agroturystyki, znaczenie stowarzyszeń agroturystycznych 
i samorządu terytorialnego oraz potrzebę jej promocji.

Podstawą napisania artykułu była analiza odpowiedniej literatury przed-
miotu, materiałów wtórnych zawierających wyniki badań empirycznych oraz 
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analiza dokumentów urzędowych i informacji pochodzących z wywiadów nie-
sformalizowanych przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw agroturys-
tycznych oraz ich gości.

1. AGROTURYSTYKA I JEJ KORZYŚCI

Agroturystyka rozumiana jest jako organizowanie pobytu turystów przez 
rodzinę rolniczą we własnym gospodarstwie rolnym. Obejmuje zazwyczaj sze-
roki zakres usług dotyczących noclegu, gastronomii, informacji, przetwórstwa 
spożywczego, rekreacji, przewodnictwa, pracy w gospodarstwie rolnym.

Istotnym warunkiem rozwoju agroturystyki są nie tylko usługi turystyczne 
świadczone przez gospodarstwa rolne, lecz także walory naturalne i atrakcje 
turystyczne terenów wiejskich.

Agroturystyka zatem jest działalnością wieloaspektową i złożoną, bliską 
różnym innym branżom produkcyjno-usługowym. Pełni kilka podstawowych 
funkcji, a mianowicie funkcję poznawczą, wychowawczą, kulturalno-oświatową, 
zdrowotną, rekreacyjną, twórczą, ekonomiczną. Każda z nich przynosi gospo-
darstwu rolnemu, wsi i gminie odpowiednie korzyści. Najbardziej wymowna jest 
funkcja ekonomiczna, wraz z napływem turystów następuje bowiem przypływ 
pieniądza, a co za tym idzie – wpływ do budżetów gospodarza, innych miesz-
kańców wsi i gminy. Agroturystyka również wychowuje. Rodzina gospodarza, 
społeczność lokalna poprzez styczność z przyjeżdżającymi turystami poznaje ich 
zachowania, obserwuje postępowanie, a następnie naśladuje. Uogólniając, agro-
turystyka przynosi rolnikowi, społeczności lokalnej, środowisku naturalnemu 
konkretne korzyści ekonomiczno-społeczne.

Korzyści ekonomiczne to tworzenie nowych miejsc pracy; dostarczanie 
środków fi nansowych i powiększanie dochodów społeczności, rodzin i gmin; 
pomoc w stabilizacji gospodarczej wsi i gmin; przyciąganie małego i średniego 
biznesu z zewnątrz; sprzyjanie postawom innowacyjnym i kreatywnym; wpływ 
na rozwój lokalnego rzemiosła, handlu. Działa tu tzw. efekt mnożnikowy, ozna-
czający pomnażanie korzyści dla środowiska lokalnego poprzez rozwój usług 
komplementarnych.

Korzyści społeczne łączą się z pomocą w budowie miejscowej infrastruktury, 
wspieraniu zbiorowego działania; rozwoju działalności kulturalnej, rozrywkowej; 
podwyższaniu poczucia dumy i zadowolenia z miejscowości zamieszkania.
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Korzyści dla środowiska to zachęcanie do ochrony i czystości krajobrazu 
wsi; odnawianie budynków, rewitalizacja przyrody, kultury, historii terenów 
wiejskich1.

Rozwój agroturystyki, poza korzyściami, łączy się również z kosztami, 
szczególnie kosztami ekonomiczno-społecznymi. Agroturystyka zwiększa 
potrzebę terenów na usługi publiczne; powoduje wzrost kosztów działań mar-
ketingowych; wzrost konfl iktowych stylów życia; społeczną i indywidualną 
zazdrość miejscowej ludności wobec przejawów bogactwa przyjezdnych; hałas, 
wzrost zanieczyszczenia środowiska.

Z porównania korzyści i kosztów działalności agroturystycznej wynika 
jednak więcej korzyści. Można zatem stwierdzić, iż agroturystyka ma swoją 
przyszłość.

2. KAPITAŁ LUDZKI W AGROTURYSTYCE

Kapitał ludzki to poziom wykształcenia i kwalifi kacji wpływających na 
poprawę jakości pracy. To zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, w całym społe-
czeństwie lub w jego odpowiednich grupach społecznych. Można go powiększyć 
drogą inwestycji w ludzi2. Jest niezbędnym środkiem do uruchomienia i wyko-
rzystania kapitału fi nansowego i materialnego, jest najważniejszym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego3.

Każdy człowiek jest posiadaczem kapitału ludzkiego, niezależnie od tego, 
czy dysponuje dodatkowo kapitałem w sensie fi nansowym i rzeczowym. In-
westowanie w kapitał ludzki podnosi jakość ludzkich zdolności, jakość zasobów 
pracy, a tym samym wpływa na rozwój gospodarczy danych społeczności.

Kapitał ludzki pełni bardzo ważną rolę w agroturystyce. Bez niego dzia-
łalność ta nie będzie mogła się rozwijać. Pokonanie bariery kapitału ludzkiego 
na wsi jest podstawowym warunkiem rozwoju agroturystyki jako formy przed-
siębiorczości w gospodarstwie rolnym. Wykształcenie i kwalifi kacje jako jedne 
z elementów kapitału ludzkiego pozwalają ludziom uniknąć ubóstwa i żyć 
mądrzej. 

1  J. Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa 1999, s. 47.
2  S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 1993, s. 19.
3  D. Graniewska, Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, IPiSS, Warszawa 

1999, s. 5.
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Poziom wykształcenia ma ogromny wpływ na umiejętności i aktywność 
zawodową, otwartość, innowacyjność, przedsiębiorczość, zrozumienie obowią-
zujących standardów jakościowych w pracy, dążenie do samorozwoju i dos-
konalenia, zrozumienie różnic kulturowych mieszkańców wsi i miast, różnic 
kulturowych regionów Polski i krajów, tj. istotnych wartości rozwoju turystyki na 
wsi w warunkach globalizacji. Charakteryzując kapitał ludzki na wsi, koniecznie 
trzeba zwrócić uwagę na jeden z jego podstawowych elementów – wykształce-
nie, które ma istotny wpływ na działalność agroturystyczną.

Obszary wiejskie zajmują ok. 90% całego terytorium Polski i mieszka na 
nich prawie 38% ludności kraju. Obszary te wraz z ludnością tam zamieszkałą 
nie mogą pozostawać na uboczu zainteresowań praktyków gospodarczych i teo-
retyków, naukowców. „Wszyscy jako obywatele tego kraju jesteśmy w jakimś 
stopniu powiązani z funkcjonowaniem obszarów wiejskich i wszyscy jesteśmy 
«interesariuszami» (stakeholders) rozwoju tych obszarów. Świadomość i znacze-
nie tego faktu wymagają upowszechniania”4. Rozwój obszarów wiejskich łączy 
się zatem z rozwojem kapitału nie tylko fi nansowego i materialno-rzeczowego, 
lecz także z rozwojem kapitału ludzkiego. Bez odpowiedniego poziomu wykształ-
cenia i zaangażowania tego kapitału dwa pierwsze kapitały tracą na znaczeniu.

Stan poziomu wykształcenia ludności wiejskiej wskazuje na szczegól-
nie niski wskaźnik wykształcenia wyższego (4,2%, a w mieście 13,2%) i duży 
wskaźnik wykształcenia podstawowego (39,7%, w mieście 23,9%) oraz niepeł-
nego podstawowego (6,6%, w mieście 5,1%).

Istotnym zagadnieniem jest próba przedstawienia powiązań poziomu 
wykształcenia ludności wiejskiej jako elementu kapitału ludzkiego z liczbą 
gospodarstw agroturystycznych działających w poszczególnych wojewódz-
twach5. Zagadnienie to ilustruje tabela 1.

4  Polska wieś. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warsza-
wa 2002, s. 5.

5  Powiązania te są próbą potwierdzenia lub zanegowania zależności między poziomem wy-
kształcenia ludności wiejskiej a szansą rozwoju agroturystyki w danych województwach. Pragnie-
my jednak zaznaczyć, czego jesteśmy również świadomi, że liczba gospodarstw agroturystycznych 
w województwie zależy nie tylko od wartości czynnika ludzkiego, jakim jest wykształcenie, lecz 
także od innych warunków, w tym od czynników przyrodniczych i ekonomicznych.
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Tabela 1 

Gospodarstwa agroturystyczne a poziom wykształcenia ludności wiejskiej
w wieku 15 lat i więcej według województw
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Dolnośląskie
2002 196 2180 4,1 24,2 30,4 35,8 5,5 9 28,3/41,3
2005 410 4615

Kujawsko-
-pomorskie

2002 147 1206 3,7 19,6 31,6 41,0 4,1 12 23,3/45,4
2005 292 2901

Lubelskie
2002 231 1911 4,0 22,7 24,5 41,7 7,1 7 26,7/48,8
2005 354 2838

Lubuskie
2002 71 913 4,1 23,3 30,7 36,0 5,9 14 27,4/41,9
2005 110 1207

Łódzkie
2002 63 647 3,8 21,2 26,3 41,7 7,0 15 25,0/48,7
2005 99 992

Małopolskie
2002 426 5169 4,4 23,7 32,2 36,0 3,7 1 28,1/39,7
2005 1.102 12 402

Mazowieckie
2002 179 1392 5,0 22,8 26,6 38,5 7,1 10 27,8/45,6
2005 229 1702

Opolskie
2002 48 495 4,0 20,5 32,7 34,0 8,8 16 24,5/42,8
2005 76 676

Podkarpackie
2002 369 2580 4,6 24,7 29,0 37,1 4,6 2 29,3/41,7
2005 820 6778

Podlaskie
2002 245 2227 3,6 20,7 20,5 44,1 11,1 6 24,3/55,2
2005 479 4247

Pomorskie
2002 254 2673 4,4 20,0 31,8 40,0 3,8 5 24,4/43,8
2005 492 5121

Śląskie
2002 120 1651 5,3 26,0 33,4 30,4 4,9 13 31,3/35,3
2005 267 3593

Świętokrzyskie
2002 157 1734 4,3 22,3 26,5 40,0 6,9 11 26,5/46,9
2005 336 2579

Warmińsko-
-mazurskie

2002 342 3030 3,6 19,0 22,5 44,8 7,1 3 22,6/51,9
2005 702 6543

Wielkopolskie
2002 201 1793 4,2 21,3 34,0 37,4 3,1 8 25,5/40,5
2005 373 3456

Zachodnio-
pomorskie

2002 274 3284 4,3 20,3 27,4 41,0 7,0 4 24,6/48,0
2005 409 4425

POLSKA
2002 3.323 32 885 4,4 22,4 29,2 38,3 5,7 − 26,8/44,0
2005 6.550 64 075

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badań naukowych Instytutu Turys-
tyki oraz Rocznika demografi cznego GUS, Warszawa 2006, s. 177. Dane doty-
czące wykształcenia pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2002.
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Z danych statystycznych zawartych w tabeli 1, przy zachowaniu pewnej 
dozy ostrożności, można wyczytać pozytywny związek pomiędzy poziomem 
wykształcenia ludności wiejskiej a liczbą gospodarstw agroturystycznych. 
W województwach, w których w 2002 roku było najwięcej gospodarstw agro-
turystycznych (woj. małopolskie – 426 gospodarstw i woj. podkarpackie 
– 369 gospodarstw), tereny wiejskie zamieszkiwała ludność z dużym wskaźni-
kiem poziomu wykształcenia wyższego i średniego (woj. małopolskie – 28,1% 
i woj. podkarpackie – 29,3%) i o stosunkowo niższym w porównaniu do krajo-
wego wskaźnikiem wykształcenia podstawowego ukończonego i podstawowego 
nieukończonego (woj. małopolskie – 39,7%, a woj. podkarpackie – 41,7%). Przy 
czym krajowy wskaźnik wykształcenia podstawowego i niepełnego podstawo-
wego ludności wiejskiej z uwzględnieniem działalności agroturystycznej w 2002 
roku wynosił 44,0%.

Natomiast w województwach, w których było najmniej gospodarstw agro-
turystycznych (łódzkie – 63 i opolskie – 48), zamieszkiwała ludność o mniejszym 
wskaźniku wykształcenia wyższego i średniego w porównaniu do średniej krajo-
wej i do województw o największej liczbie gospodarstw agroturystycznych. I tak 
w woj. łódzkim ludności wiejskiej z wykształceniem wyższym i średnim było 
25,0%, a w woj. opolskim 24,5%, przy średniej krajowej 26,8%. Także w tych 
województwach o najmniejszej liczbie gospodarstw agroturystycznych większa 
część ludności wiejskiej, w porównaniu do ludności w województwach o naj-
większej liczbie gospodarstw agroturystycznych, legitymowała się wykształce-
niem podstawowym i niepełnym podstawowym (w woj. łódzkim 48,7%, a w woj. 
opolskim 42,8%)6. 

Uwzględniając ekonomiczną stronę wsi, należy dodatkowo zauważyć, że 
podstawowym podmiotem gospodarczym na wsi jest gospodarstwo rolne, które 
wymaga coraz bardziej nowoczesnej techniki rolniczej i wiedzy ekonomicznej. 
Stąd też właściciele gospodarstw rolnych powinni mieć co najmniej wykształ-
cenie średnie i wyższe w zakresie rolniczym. Tymczasem odsetek właścicieli 
gospodarstw rolnych dysponujących wykształceniem wyższym jest bardzo niski 
i wynosi 2,8%. „A przecież chłopi – pisał dawno Szczepański w Posłowiu do 
dzieła Chałasińskiego pt. Młode pokolenie chłopów – jako współcześni produ-
cenci żywności mogą znaczyć coś w gospodarce i społeczeństwie, tylko gdy będą 

6  J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Kapitał ludzki w rozwoju turystyki wiejskiej, w: Rozwój 
turystyki na obszarach wiejskich, M. Jalinik (red.), Politechnika Białostocka, Białystok 2007, 
s. 214.
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wykształceni wielostronnie, zarówno w zakresie wiedzy rolniczej, technicznej 
i ekonomicznej, gdyż tylko wykształcenie i opanowanie technik, doskonała zna-
jomość maszyn i możność dokonywania remontów we własnym zakresie, wiedza 
o chemii i biologii rolniczej może być podstawą samodzielności chłopskiej”7.

Wykształcenie rolników nie tylko było ważnym problemem w przeszłości, 
lecz także jest trudnym do rozwiązania problemem w teraźniejszości. Łączy się 
on m.in. z sytuacją oświatową na wsi i w gminach wiejskich. Funkcjonowanie 
szkoły na wsi po 1999 roku, tj. po reformie systemu oświaty, nie odpowiada 
potrzebom społecznym wsi. W wielu wsiach szkoły podstawowe są likwidowane 
przez samorządy terytorialne, a oddolne inicjatywy lokalne idące w kierunku two-
rzenia szkół społecznych często nie znajdują aprobaty wśród władz lokalnych8.

Społeczno-ekonomiczne zmiany na wsi zgodnie z programami wielofunk-
cyjnego rozwoju obszarów wiejskich mają prowadzić wiejscy liderzy. Są to osoby, 
które z reguły wykazują większy krytycyzm w ocenie bieżących wydarzeń, więk-
sze zainteresowanie innowacjami technicznymi, gospodarczymi, społecznymi; 
osoby, które mają zmysł organizacyjny, zapał do inicjowania różnych zmian. 
Liderzy lokalni są najczęściej reprezentantami swojej społeczności i koordynato-
rami jej działań. Starają się pogodzić rozbieżne interesy oraz dążenia jednostek 
i grup. Są swego rodzaju planistami widzącymi dalej i głębiej niż inni potrzeby 
swojej wsi, gminy, planistami, którzy często muszą przekonywać członków spo-
łeczności do swojej wizji, by uzyskać zgodę i zachęcić do współdziałania.

Należy zauważyć, że liderzy to osoby, które słowem i osobistym przykładem 
znacząco oddziałują na zachowania, myśli i uczucia innych osób, pozyskując ich 
dla jakiejś sprawy, wzbudzając przy tym ich zaufanie i nadzieję, a także chęć 
realizacji wyznaczonych celów. Lider musi się utożsamiać ze swoimi zwolenni-
kami, artykułować wspólne marzenia, wyrażać odczuwane pragnienia i potrzeby. 
Powszechnie przyjmuje się, iż lider powinien mieć następujące cechy (główne): 
– odpowiednie kwalifi kacje zawodowe, wiedzę psychologiczną i zdolności 

organizatorskie;
– umiejętność komunikowania się z ludźmi i rozumienia ludzi; 
– poczucie odpowiedzialności społecznej i zmysł pracy zespołowej; 
– bezpośrednie, odważne angażowanie się w problemy i gotowość ponoszenia 

odpowiedzialności; 

7  J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. Tom IV. O chłopską szkołę, LSW, Warszawa 1938, 
s. 601.

8  W latach 2000–2005 zlikwidowano 1092 szkoły wiejskie.
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– poczucie własnej wartości, pewność siebie, przedsiębiorcze myślenie i zdol-
ność zapamiętywania; 

– umiejętność kalkulacji i ryzykowania, poszukiwania szans i szybkiego reago-
wania na pojawiające się sposobności (okazje); 

– umiejętność koncentracji działań na podstawie ustalonych projektów (zaj-
mowania się sprawami ważnymi, a nie drugorzędnymi) oraz cierpliwość, 
wytrwałość i upór w dążeniu do osiągania wytyczonych celów; zdolność do 
działania pod naciskami zewnętrznymi i utrzymania sprawności w sytuacjach 
pełnych napięć; 

– umiejętność uczciwego załatwiania spraw z innymi osobami (partnerami), 
tworzenia atmosfery szczerości i otwarcia (uczciwość i wiarygodność 
poczynań); 

– wizję rozwoju grupy i zrozumienie konieczności wprowadzania zmian jako 
podstawy kreatywnych i zyskownych działań.

Powstaje potrzeba kształtowania liderów. Działalność ta jest trudna i od-
powiedzialna. Wymaga więcej czasu, uwagi i zaangażowania niż troszczenie się 
o nich oraz wyposażenie ich w konkretne cechy osobowe i wartości. Jest to pro-
ces, który ma za zadanie umocnić te wartości, wydobyć z liderów najlepsze cechy, 
ukształtować ich osobowość, pomóc im odkrywać i wykorzystywać własne moż-
liwości oraz wywierać wpływ na innych i pozyskiwać zwolenników9.

Przykładem szkoleń liderów wiejskich społeczności lokalnych są powsta-
jące programy i projekty szkoleń w ramach środków fi nansowych Unii Euro-
pejskiej. Jednym z takich programów szkoleniowych jest Pilotażowy Program 
LEADER+, którego głównym celem jest zmobilizowanie lokalnej społeczności 
wiejskiej do wspólnej pracy na rzecz wsi, gminy, szukania dróg rozwoju gospo-
darczego i społecznego, interesowania się problemami i podejmowania wspól-
nych działań, aby je rozwiązywać.

Program LEADER+ jest jednym z ważniejszych przykładów rozwoju 
wartościowych cech kapitału ludzkiego oraz istotnym kierunkiem kształtowa-
nia kapitału społecznego na wsi służącego upowszechnianiu przedsiębiorczości 
agroturystycznej.

9  Zob. J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Wiejscy liderzy społeczni. Tradycja a współczesność, 
w: Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschod-
niej, t. 2, S. Partycki (red.), KUL, Lublin 2007, s. 351.
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3. STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNE ELEMENTEM KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO NA WSI

Pojęcie kapitału społecznego jest bardzo szerokie i nie jest ściśle zdefi nio-
wane. Najogólniej zawiera się w nim wszystko to, co decyduje o właściwych 
relacjach społecznych, dbaniu o dobro wspólne i o współpracy.

Nie wnikając w klasyczne defi nicje kapitału społecznego (Putnam, Fuku-
yama, Bourdieu), do naszych potrzeb badawczych przyjmujemy syntetyczne 
zdefi niowanie tego zagadnienia, którego autorem jest Janusz Czapiński. Autor 
ten stwierdza, że kapitał społeczny rozumiany jest jako sieci społeczne regulo-
wane normami moralnymi lub zwyczajowymi (a nie, lub nie tylko, formalnymi 
zasadami prawa), które wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożli-
wiający jej współdziałanie z innymi dla dobra wspólnego10.

Jako jeden ze wskaźników tak rozumianego kapitału społecznego przyjęli-
śmy dobrowolną współpracę właścicieli gospodarstw agroturystycznych opartą 
na wzajemnym zaufaniu i dobrowolnym zrzeszaniu się w stowarzyszenia agro-
turystyczne. Agroturystyka nie może być bowiem inicjatywą tylko wyłącznie 
samych rolników bez odpowiedniego wsparcia i zainteresowania tą działalnością 
władz lokalnych, administracji samorządowej, liderów lokalnego biznesu, lide-
rów lokalnej kultury11.

Podejście takie wskazuje, że działalność agroturystyczna jako zespołowa 
forma gospodarowania musi opierać się na kapitale ludzkim i społecznym oraz 
na autorytecie liderów wiejskich. Zamiarem takiego podejścia jest sensowne 
wykorzystanie i umiejętne pokierowanie możliwościami, ambicjami i aspiracjami 
życiowymi mieszkańców wsi, które wiążą się z tym środowiskiem12. Stąd też na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku z inspiracji ośrodków doradztwa rol-
niczego zaczęły powstawać stowarzyszenia agroturystyczne, których celem było 
popularyzowanie agroturystyki i zachęcanie rolników do tej aktywności.

Głównym zadaniem członków stowarzyszeń agroturystycznych jest pro-
mocja prowadzonej działalności oraz skuteczna współpraca z władzami na 
szczeblu lokalnym. Szczegółowe zadania stowarzyszeń agroturystycznych to: 

10  J. Czapiński, Kapitał społeczny, w: Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Pola-
ków, J. Czapiński, T. Panek (red.), UW i WSFiZ, Warszawa 2007, s. 257.

11  B. Raszka, J. Sikora (red.), Agroturystyka inaczej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 
2000, s. 32.

12  L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, 
koncepcje, IR–WiR–PAN, Warszawa 2001, s. 125. 
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integracja środowiska właścicieli gospodarstw agroturystycznych i ochrona inte-
resów członków stowarzyszeń; uruchomienie aktywności lokalnej społeczności; 
współpraca między gospodarstwami w zakresie promocji i marketingu; wymiana 
doświadczeń, wiedzy i umiejętności; doskonalenie jakości i różnorodności oferty 
usług; inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w regionie; ochrona środowi-
ska naturalnego; stworzenie lokalnego lobby reprezentującego interesy branży na 
szczeblu lokalnym i ponadlokalnym; umacnianie tożsamości regionalnej, popu-
laryzacja tradycji historycznej regionu.

Większość stowarzyszeń agroturystycznych aktywnie uczestniczy w dysku-
sji nad kierunkami rozwoju oraz strategiami lokalnymi, włącza się w inicjatywy 
na rzecz przyszłości „małych ojczyzn”, zabiega konsekwentnie o pomoc organi-
zacyjną i fi nansową ze strony gmin i powiatu. Znajomość lokalnych gospodarczo-
-społecznych problemów pozwala na wspólne wytyczanie działań prioryteto-
wych i najlepszych dla miejscowej społeczności – zgodnie z hasłem w „jedności 
siła”. Stowarzyszenia agroturystyczne pełnią funkcję adaptacyjną, edukacyjno-
-kolektywną, społeczno-gospodarczą i kulturotwórczą.

Funkcja adaptacyjna łączy się z dostosowaniem właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych do warunków i zadań, które pozwolą im na efektywną dzia-
łalność, trafne przewidywanie przyszłych możliwości i potrzeb ograniczających 
ryzyko. Funkcja ta jest istotna, zwłaszcza w warunkach zmian rynkowych, nie-
pewnej działalności agroturystycznej i rolniczej, małej stosunkowo stabilizacji 
warunków prowadzenia biznesu.

Funkcja edukacyjno-kolektywna polega na kształceniu, uczeniu się, usu-
waniu negatywnych postaw członków gospodarstwa agroturystycznego wobec 
turystów, względem obowiązującego prawa i norm etycznych. Funkcja ta rów-
nież dotyczy kształtowania i korygowania osobowości rolników odpowiadającej 
zasadom świadczenia usług wobec gości.

Funkcja społeczno-gospodarcza stowarzyszenia agroturystycznego polega 
na wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć promocyjnych, wpływaniu na kształt 
produktu agroturystycznego, prowadzeniu badań rynkowych, udzielaniu pomocy 
w prowadzeniu przez swoich członków biznesu agroturystycznego. Dotyczy ona 
także udziału stowarzyszenia w życiu społecznym danego terenu, współdziałania 
z administracją samorządową. Funkcja ta oznacza, że nie tylko stowarzyszenie 
oddziałuje na rolnika, lecz także rolnik ma możliwość oddziaływania na życie 
społeczno-gospodarcze swojego terenu.
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Funkcja kulturotwórcza wynika z potrzeb kulturalnych środowiska, w któ-
rym stowarzyszenie agroturystyczne działa, i z możliwości ich spełniania. Sto-
warzyszenia te są ważnym podmiotem rozwijania kultury poprzez organizację 
festynów, jarmarków, targów agroturystycznych, promocję i mecenat. Jest to 
znaczące wsparcie kultury w warunkach jej komercyjnego funkcjonowania.

Działalność stowarzyszeń agroturystycznych nie może ograniczać się do 
jednej z powyższych funkcji. Powinna ona być odpowiednio zorganizowana, 
celowa, sprawnie prowadzona i uwzględniająca w sposób zintegrowany wszyst-
kie te funkcje.

Powstawanie stowarzyszeń rolniczych uwzględniających agroturystykę 
w Polsce zapoczątkowane było w 1991 roku przez Suwalską Izbę Rolniczo-
-Turystyczną. Natomiast pierwszym zarejestrowanym stowarzyszeniem rolników 
i mieszkańców wsi oferujących nową formę wypoczynku – agroturystykę – było 
powołane w 1993 roku Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu.

Z działających w 2006 roku w Polsce ok. 140 stowarzyszeń agroturystycz-
nych blisko 60 jest zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa Gościnne”, powstałej w 1996 roku. Federacja ma własne logo i tworzy 
markę produktu turystycznego na wsi. Współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Gospodarki, ośrodkami doradztwa rolniczego, 
Polską Organizacją Turystyczną, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sej-
mem RP i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. 
Celem federacji jest ujednolicenie jakości usług agroturystycznych, popularyza-
cja i promocja polskiej agroturystyki i turystyki wiejskiej w kraju i za granicą.

Stowarzyszenia agroturystyczne jako zespołowe formy gospodarowania 
w zakresie turystyki wiejskiej odgrywają ważną rolę w aktywizacji obszarów 
wiejskich oraz coraz częściej w realizacji lokalnych strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Najważniejszym celem funkcjonowania stowarzyszeń agro-
turystycznych jest współpraca członków, wymiana doświadczeń i zdrowa ry-
walizacja. Jak w każdym środowisku, współpraca w stowarzyszeniu, między 
stowarzyszeniami, nowe inicjatywy społeczno-gospodarcze poprzedzone bywają 
dyskusjami, polemiką, nieraz kompromisem, a nieraz konfl iktem. Oprócz solidar-
nych działań w stowarzyszeniach, jak w każdym środowisku, zdarzają się kon-
fl ikty interesów, kontrowersyjne pomysły, postawy roszczeniowe, niejednakowy 
wkład pracy. W efekcie sytuacje te często prowadzą do zmniejszenia aktywno-
ści liderów stowarzyszeń agroturystycznych, wrogości członków i zaniechania 
działalności.
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Funkcjonowanie coraz większej liczby stowarzyszeń agroturystycznych 
w Polsce jest czynnikiem dynamizującym i umacniającym agroturystykę, ponie-
waż stowarzyszeniom o mniejszym obszarze oddziaływania łatwiej koncen-
trować się na współpracy z właściwymi samorządami gminnymi, uczestniczyć 
w kreowaniu wspólnej polityki rozwoju, łatwiej konsultować lokalne inwestycje, 
zabiegać o środki fi nansowe, podsumowywać zrealizowane przedsięwzięcia i pla-
nować następne. Jednakże należy uwzględnić fakt, że zbyt duża liczba stowarzy-
szeń agroturystycznych nie zawsze sprzyja działaniom usprawniającym, a nawet 
przy braku współpracy może je hamować, zwłaszcza w zakresie rozwoju infra-
struktury turystycznej i lokalnej oraz poszerzania produktu agroturystycznego13. 

Niezależnie od pozytywnych i negatywnych ocen działalności stowarzyszeń 
agroturystycznych, jako jednych z zespołowych form gospodarowania na wsi, 
warto podkreślić, iż są często jedynymi organizacjami pozarządowymi w śro-
dowisku lokalnym. Ich głos w dyskusji nad przyszłością wsi, gminy jest głosem 
liczącym się. Skupiają aktywne środowisko lokalne, chociaż często brakuje im 
właściwych liderów.

Zainteresowania rozwojem agroturystyki ze strony rolnika, jego sąsiadów 
i innych mieszkańców gminy powinno być wspierane przez lokalne władze 
samorządowe, korzyści społeczno-ekonomiczne płynące z tej działalności zależą 
bowiem nie tylko od samych rolników, ich motywacji, stowarzyszeń agroturys-
tycznych i ich wzajemnej współpracy, lecz także od postawy władzy lokalnej.

Do podstawowych zadań samorządu lokalnego m.in. należą: 
– ocena możliwości rozwoju tej formy wypoczynku i działalności gospodarczej 

na swoim terenie; 
– ocena korzyści i kosztów przedsięwzięć agroturystycznych i okołoturystycz-

nych w gminie;
– rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej gminy wspierającej agro-

turystykę; 
– dbałość o przyjemny, estetyczny wygląd wsi, o tereny zielone; 
– pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych; 
– renowacja obiektów historycznych; dbałość o dostępność folderów, przewod-

ników zawierających informacje o folklorze i historii lokalnej; 

13  A.P. Wiatrak, Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, w: Turystyka 
wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Wydawnictwo AR, Kra-
ków 2003, s. 14.
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– wspieranie budowy boisk, basenów kąpielowych oraz innych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych.

Dlatego konieczne jest opracowanie przez gminy atrakcyjne turystycznie włas-
nych planów rozwoju agroturystyki, umieszczenie jej w zapisach strategii rozwoju 
lokalnego. Strategie takie nie tylko diagnozują i wartościują istniejące problemy 
lokalne, lecz także wytyczają ogólne kierunki działania, rozwiązania i zmiany na 
lepsze. Rozwój agroturystyki bez programu lokalnego będzie działaniem przy-
padkowym, nieprzemyślanym przedsięwzięciem inwestycyjnym, bez analizy 
jego skutków i będzie ograniczony środkami fi nansowo-organizacyjnymi.

Przykłady analizy roli i miejsca turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki 
w zapisach strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, wykazały, iż za-
gadnienia te uwzględniane są dość różnorodnie. Przeważnie agroturystyka 
postrzegana jest jako: 
– szansa aktywizacji gospodarczej obszaru wiejskiego; 
– forma przedsiębiorczości na wsi i jedna z możliwości uzyskiwania dodatko-

wego dochodu dla rodzin rolniczych; 
– element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; 
– potrzeba dokształcania się i podnoszenia kwalifi kacji przez osoby przyjmu-

jące i obsługujące turystów. 
Bywa tak, że w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego gmin agro-

turystykę traktuje się jako dobry przykład i pretekst do niezbędnych działań 
promocyjnych gminy, do potrzeb inwentaryzacji istniejącej bazy noclegowo-
-gastronomicznej lub pretekst do proekologicznego rozwoju gminy. Często też 
agroturystyka dopisywana jest jako jeden z elementów mocnych lub słabych 
stron analizy SWOT gminy14.

Powyższe podejścia wskazują, iż z rolą agroturystyki w gminie różnie bywa. 
Jej miejsce nie jest dokładnie określone i przemyślane. Agroturystyka występuje 
w strategiach jako swoisty „dodatek” do innych działań, uwzględniona jest przy 
okazji lub widziana bywa jako „modna”. Sytuacje te świadczą o słabej orientacji 
radnych, ich niskiej świadomości i braku wiedzy co do możliwości rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego swoich „małych ojczyzn”. Świadczą one również o niskim 
poziomie kapitału ludzkiego na wsi.

14  J. Sikora, M. Karczewska, Agroturystyka w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego 
gmin, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, A. Rapacz 
(red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006, s. 309.
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Uzupełnianie się kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wyraźnie za-
uważa się w działalności promocyjnej gospodarstw agroturystycznych. Możli-
wości promocji zależą zarówno od właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 
jak i od pomocy samorządów lokalnych oraz organizacji społecznych.

Promocja w agroturystyce nie jest działalnością łatwą. Nie ma bowiem sta-
łego schematu wskazującego na jej skuteczność i efektywność. W aktywności 
promocyjnej w warunkach konkurencji potrzebne są różne rodzaje promocji 
oraz przede wszystkim zrozumienie i wytrwałość współpracy gospodarstw agro-
turystycznych między sobą, z władzami lokalnymi, w wyniku której każda ze 
stron osiąga właściwe efekty. Działalność promocyjna wymaga przeto współ-
działania różnych osób i instytucji. Opiera się na wartościach tworzących kapitał 
ludzki i społeczny, który właściwie wykorzystany może przyczynić się do tego, 
że agroturystyka będzie większą niż dotychczas szansą dodatkowej działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych w gminach, w których niekoniecznie muszą 
występować ponadprzeciętne walory turystyczne.

Zakończenie

Przedstawione w artykule zagadnienia bardzo syntetycznie wskazują na 
znaczenie niektórych tylko elementów kapitału ludzkiego i społecznego w dzia-
łalności agroturystycznej. Samorząd lokalny w rozwoju agroturystyki powinien 
umiejętnie wykorzystywać nie tylko zasoby przyrodnicze i walory kulturowe 
swojego terenu, lecz także elementy kapitału ludzkiego i społecznego. Kapitały 
te powinny również odegrać większą rolę w tworzeniu lokalnych markowych 
produktów agroturystycznych będących wizytówką promocji gminy. Pojawia się 
przeto pilna potrzeba rozwijania kapitału ludzkiego na wsi, a przede wszystkim 
jego wykorzystania w przedsiębiorczości agroturystycznej.

Zasoby ludzkie obecnie i w przyszłości są i będą jednym z newralgicznych 
problemów do rozwiązania, szczególnie w społeczno-ekonomicznych sytuacjach 
wsi pegeerowskiej, dziedziczenia biedy i likwidacji szkół wiejskich.

Warto również zwrócić uwagę, że płynące na obszary wiejskie środki unijne 
bez odpowiedniego poziomu kapitału ludzkiego i społecznego nie przyniosą 
spodziewanych efektów, nie rozwiną przedsiębiorczości, w tym działalności 
agroturystycznej.
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HUMAN AND SOCIAL CAPITAL AS A KEY FACTOR 
IN AGRITOURISM DEVELOPMENT

Summary

Agritourism is one of the business inititiatives undertaken in rural areas. In this 
article the importance of educational background of rural inhabitants has been described 
altogether with the leaders’ role and personalization as an example of human capital in 
agritourism. Agritourism associations and local governments as parts of social capital 
have been depicted as well as their activity for agritourism promotion. 

Translated by Katarzyna Krzyżaniak
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PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 
JAKO POTENCJALNA METODA REALIZACJI PROJEKTÓW 

NA POLSKIM RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH 
I REKREACYJNYCH

W dzisiejszych czasach partnerstwo publiczno-prywatne stanowi rozwią-
zanie wielokrotnie sprawdzone w krajach rozwiniętych gospodarczo. Z roku na 
rok wzrasta liczba projektów realizowanych tą metodą w Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii czy innych państwach Zachodu. Co ciekawe, również 
kraje rozwijające się coraz częściej sięgają po tę formułę, świadome możliwości 
osiągnięcia oczekiwanych, obopólnych korzyści przez strony, realizacji celów 
społecznych i komercyjnych danego przedsięwzięcia. Według popularnej defi -
nicji opracowanej przez The National Council for Public-Private Partnerships: 
„partnerstwo publiczno-prywatne to oparte na umowie porozumienie między jed-
nostką publiczną i podmiotem prywatnym o charakterze komercyjnym”. Dzięki 
temu porozumieniu doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i zasoby każdego 
z sektorów wykorzystywane są przy dostarczaniu usług odbiorcom i udostępnia-
niu obiektów użytkownikom1. Interesujące podejście do interpretacji defi nicji 
partnerstwa publiczno-prywatnego znalazło swoje miejsce również w wypraco-
wanym przez Komisję Europejską Guidelines for Successful Public – Private 

1  The National Council for Public-Private Partnerships, www.ncppp.org.
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Partnerships2. Obecnie długoterminowa współpraca w ramach PPP w międzyna-
rodowej praktyce gospodarczej znajduje najczęstsze zastosowanie w energetyce 
cieplnej, gospodarce wodno-ściekowej, zarządzaniu odpadami, utrzymaniu czys-
tości terenów komunalnych i obiektów użytkowych, służbie zdrowia, edukacji, 
sektorze obronnym, zarządzaniu nieruchomościami, municypalnych systemach 
poboru opłat, administrowaniu obszarami zielonymi, infrastrukturze penitencjar-
nej, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, transporcie.

Partnerstwo publiczno-prywatne było wielokrotnie wskazywane przez 
Światową Organizację Turystyki jako godna uwagi metoda realizacji inwestycji 
w turystyce3. Również w ostatnim siedmiopunktowym przesłaniu UNWTO dla 
sektora turystycznego z marca 2009 roku zostało zasugerowane zintensyfi kowa-
nie wykorzystania PPP m.in. jako jeden ze sposobów przeciwdziałania skutkom 
kryzysu4. Problematyka implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego do 
polskiej branży turystycznej była wielokrotnie podejmowana na łamach różnego 
rodzaju opracowań naukowych i na wielu konferencjach naukowo-branżowych, 
m.in. na IV Gremium Ekspertów Turystyki w 2008 roku, na którym dyskutowano 
wykorzystanie PPP m.in. do budowania systemów informacji turystycznej. Moż-
liwości wykorzystania PPP szeroko omawiane były także w trakcie realizacji naj-
większego projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej Turystyka 
Wspólna Sprawa. Współorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości projekt dofi nansowała Unia Europejska z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Przedsięwzięcie skierowane było głównie do przedsiębiorców, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji wspierają-
cych rozwój turystyki.

Jednak w Polsce, mimo palącej od 18 kwietnia 2007 konieczności inwestycji 
związanych z EURO 2012, w obliczu wzmagającego się osłabienia koniunktury 
gospodarczej w 2008 roku i malejącej ilości środków publicznych, nawet mimo 
funkcjonowania już ustawy z 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
liczba projektów realizowanych tą metodą w porównaniu do innych państw jest 
znikoma, niestety, także w turystyce i rekreacji. 

2  Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, European Commission, Brussels, 
February 2003.

3  Public-private partnership in tourism development, World Tourism Organization, Madrid 
2000, s. 4–6.

4  Roadmap for Recovery. A message from The Word Tourism Organization, UNWTO, March 
2009. 
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1. CHARAKTERYSTYKA WKŁADU SEKTORÓW W PROJEKTACH PART-
NERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Powodzenie realizacji inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego uza-
leżnione jest bezpośrednio od warunków prowadzonej współpracy i wagi osią-
ganych przez przedsięwzięcie efektów. Meritum w tej kwestii stanowi znaczenie 
wkładu reprezentujących stronę publiczną i sektor prywatny poszczególnych 
uczestników projektu.

Wniesienie kapitału, w tym środków pieniężnych w formie gotówki, to 
zazwyczaj wkład strony publicznej. Zwłaszcza pierwsze fazy przedsięwzięcia 
PPP niejednokrotnie wymuszają zaangażowanie pieniężne rządu lub samorządu, 
szczególnie ze względów organizacyjnych projektu (przygotowanie inwestycji, 
promocja) oraz dla uwiarygodnienia całego przedsięwzięcia w oczach otocze-
nia. Majątek, zwłaszcza trwały, nieruchomości to kolejny wkład państwa. Gminy 
nierzadko są właścicielami wielce interesujących i wartościowych gruntów oraz 
budynków. Także powiatom i województwom razem z zadaniami własnymi 
przekazano związane z nimi nieruchomości. Domeną strony państwowej są także 
gwarancje i poręczenia. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż w gospodarkach roz-
winiętych poręczenia udzielane przez instytucje publiczne mają o wiele więk-
szą wagę niż analogiczne, udzielane przez fi rmy prywatne, ponieważ państwo 
z natury nie bankrutuje. Te atrakcyjne instrumenty wpływają na zmniejszenie 
kosztu kapitału obcego, dzięki niższemu oprocentowaniu pożyczek i kredytów. 
Z drugiej strony jednak należy być świadomym faktu, że samorządy są niechętne 
do udzielania poręczeń, ponieważ gwarancje, podobnie jak zaciągnięte kredyty, 
wlicza się do ogólnego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. 
Ponadto ustawa ogranicza limit zadłużenia w stosunku do budżetu samorządu. 
Czwartym rodzajem wkładów jest wnoszenie opłat za niektóre usługi świadczone 
przez podmiot prywatny. W wielu przypadkach sektor prywatny ma możliwości 
wykonać nierentowną działalność (np. składowanie odpadów, wywóz śmieci, 
sprzątanie pomieszczeń urzędniczych) po niższych kosztach, a sektor publiczny, 
wykorzystując to, zleca te zadania podmiotom zewnętrznym. Taki outsourcing 
przyczynia się dodatkowo do zmniejszenia kosztów administracyjnych i prowadzi 
do bardziej klarownego rachunku kosztów. I wreszcie sektor państwowy wnosi 
koncesje i pozwolenia na prowadzenie różnego rodzaju działalności. Atrakcyjny 
charakter tych niefi nansowych instrumentów wynika z faktu, że strona publiczna 
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ma monopol na niektóre koncesje i pozwolenia (np. drogi – państwo, zagospoda-
rowanie przestrzenne terenu – gmina).

Po pierwsze, główny atut sektora prywatnego polega na wiedzy z zakresu 
zarządzania projektami inwestycyjnymi, co oznacza skrócenie czasu realizacji 
inwestycji, doświadczenie w negocjacjach z sektorem bankowym i kooperan-
tami, sprawne zarządzanie operacyjne, a co za tym idzie – zwiększenie obrotów 
i minimalizację kosztów operacyjnych. Po drugie, ważnym aspektem są ubez-
pieczenia. Zabezpieczenie wartych nierzadko wiele milionów euro inwestycji 
wymaga znacznego udziału wyspecjalizowanych prywatnych instytucji ubezpie-
czeniowych. W ten sposób obie strony przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka 
niepowodzenia inwestycji. Po trzecie, sektor prywatny zapewnia długoterminowe 
fi nansowanie w postaci kredytów. Zazwyczaj 85–90% funduszy pochodzi z dłu-
goterminowych kredytów bankowych, o różnym oprocentowaniu i terminach 
zapadalności, natomiast jedynie 10–15% z wkładów wspólników. Postawa strony 
publicznej związana z ograniczeniami prawnymi lub fi nansowymi może stanowić 
barierę zwiększania zaangażowania sektora bankowego w kredytowanie projek-
tów PPP. Zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością szczegółowego opraco-
wania sposobu jego obsługi. Wniosek kredytowy wymusza skonstruowanie planu 
biznesowego. W związku z tym podmioty sektora bankowego nie są partnerami 
pasywnymi w PPP, przejmują bowiem część ryzyka związanego z przedsięwzię-
ciem, niejednokrotnie mając ograniczone prawo regresu do udziałowców spółki 
SPV, zaś jedyne zabezpieczenie nierzadko stanowią aktywa przedsięwzięcia 
oraz generowane przez nie strumienie przychodów. Po czwarte, podmioty pry-
watne emitują wieloletnie obligacje, co może stanowić mniej kosztowną formę 
pozyskania kapitału obcego. Funkcjonujące z powodzeniem w praktyce gospo-
darczej różne strategie emisyjne pozwalają na osiągnięcie pożądanych efektów 
(np. zaangażowanie społeczności lokalnych, promocję w regionie i szerzej). 
Najczęściej wybierane spośród szerokiego wachlarza strategie obejmują swapy, 
takie jak obligacje zamienne na akcje i opcje, jak pierwszeństwo nabycia mienia 
komunalnego. I wreszcie, podmioty prywatne również dysponują środkami pie-
niężnymi, które wykorzystywane są na różnych etapach procesu realizacji przed-
sięwzięć PPP. Czasami konieczne jest także wykorzystanie ich majątku trwałego 
w postaci np. wartości niematerialnych i prawnych5.

5  Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa pub-
liczno-prywatnego, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 
2007, s. 77.
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2. INTERPRETACJA REALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SEKTORÓW 
W PROJEKTACH PPP

Kolejny, problematyczny w polskich warunkach problem współpracy PPP 
stanowi kwestia realnego rozkładu odpowiedzialności za realizację poszczegól-
nych zadań. Złożoność tej kwestii staje się szczególnie widoczna, kiedy anali-
zujemy rzeczywistą partycypację sektora publicznego i prywatnego na czterech 
poziomach: przygotowania, wdrożenia przedsięwzięcia, projektowania i budowy, 
eksploatacji i utrzymania obiektu.

Na etapie przygotowania przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywat-
nego sektor publiczny odpowiada przede wszystkim za określenie ram przed-
sięwzięcia, przygotowanie wstępnej dokumentacji, powołanie zespołu wdro-
żeniowego odpowiedzialnego za opracowanie szczegółowej specyfi kacji, 
odpowiednich danych, materiałów i informacji potrzebnych do realizacji. W jego 
gestii spoczywa także przygotowanie i podjęcie formalnej decyzji o realizacji 
przedsięwzięcia oraz zatrudnienie zespołu doradców. Sektor publiczny na etapie 
przygotowania odpowiada również za opracowanie dokumentacji przetargowej 
oraz organizację i przeprowadzenie przetargu. Sektor prywatny natomiast na eta-
pie przygotowania przedsięwzięcia PPP odpowiedzialny jest za dokonanie iden-
tyfi kacji i oceny poszczególnych typów ryzyka, związanych z przedsięwzięciem. 
Do niego należy także określenie optymalnej struktury realizacji przedsięwzięcia 
i opracowanie konkurencyjnej oferty na realizację prac. To również z sektora 
prywatnego na etapie przygotowań powołuje się podmiot odpowiedzialny za for-
malną realizację prac.

Na etapie wdrożenia przedsięwzięcia sektor publiczny odpowiedzialny 
jest za pozyskanie i zabezpieczenie funduszy niezbędnych do realizacji okreso-
wych płatności na rzecz sektora prywatnego oraz ewentualnie wykup terenów 
i nabycie praw użytkowania infrastruktury związanej z przedsięwzięciem. Jeżeli 
jest to konieczne, sektor publiczny zajmuje się również pozyskaniem wymaga-
nych pozwoleń, decyzji, opinii umożliwiających rozpoczęcie prac. Po wyborze 
preferowanego oferenta na sektorze publicznym spoczywa również odpowie-
dzialność za owocne negocjowanie ostatecznych warunków realizacji PPP. Dla 
sektora prywatnego z kolei wdrożenie przedsięwzięcia oznacza uzupełnianie 
wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, prognozowanie przychodów z realizacji 
przedsięwzięcia i projektowanie mechanizmu płatności, z szacunkami ceny za 
realizację przedsięwzięcia. Działania mają na celu również pozyskanie kapitału 
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na realizację prac oraz osiągnięcie kompromisu odnośnie do struktury fi nansowej 
przedsięwzięcia i wymaganych zabezpieczeń. Etap wdrożenia dla sektora pry-
watnego oznacza także podejmowanie licznych negocjacji dotyczących warun-
ków współpracy z podwykonawcami.

W trakcie działań związanych z projektowaniem i budową obiektu inwes-
tycyjnego sektor publiczny odpowiedzialny jest za prowadzenie monitoringu 
prac podmiotu prywatnego oraz uzgadnianie obszarów ewentualnych zmian 
specyfi kacji zamówienia, a także związanych z tym rekompensat dla strony pry-
watnej. Możliwa jest również taka ewentualność, że sektor publiczny podejmie 
się realizacji zobowiązań ubezpieczeniowych w zakresie danego obiektu. Sektor 
prywatny natomiast na etapie projektowania i budowy obiektu inwestycyjnego 
zajmuje się pracami związanymi z uzbrojeniem terenu, opracowaniem szczegó-
łowego projektu technicznego, następnie budową obiektu zgodnie z ustalonym 
harmonogramem i wynagrodzeniem oraz wreszcie przekazaniem obiektu do 
eksploatacji spółce operatorskiej. Dodatkowo do obszarów odpowiedzialności 
sektora prywatnego zalicza się ubezpieczenie przedsięwzięcia.

Ostatni etap współpracy w ramach PPP dla sektora publicznego, umownie 
określany jako eksploatacja i utrzymanie obiektu inwestycyjnego, oznacza dalsze 
monitorowanie prac podmiotu prywatnego oraz, naturalnie, terminową realizację 
płatności na rzecz podmiotu prywatnego, których struktura w większości przy-
kładów uzależniona bywa od dostępności i poziomu użytkowania danej infra-
struktury. Sektor prywatny realizuje kulminacyjny etap PPP, podejmując szereg 
działań na rzecz prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu oraz przeprowa-
dzając inwestycje odtworzeniowe, mające na celu dotrzymanie uzgodnionych 
standardów wykonania prac. Zakres odpowiedzialności sektora prywatnego na 
tym etapie obejmuje także utrzymanie majątku w odpowiednim stanie w momen-
cie przekazania go sektorowi publicznemu, obsługę długu oraz realizację zwrotu 
dla udziałowców spółki SPV, a może zostać poszerzony dodatkowo o realizację 
zobowiązań, wynikających z przyjętej struktury ryzyka, przykładowo, kwestii 
ubezpieczenia czy ryzyka infl acyjnego6.

Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego mają zwykle charakter długo-
trwały i zawierane są na okres 10 do 50 lat, dlatego też niezwykle istotne są 
„zdrowa” współpraca i zsynchronizowanie podejmowanych działań oraz wspólne 
rozwiązywanie problemów przez wszystkie podmioty uczestniczące. Po wygaś-

6  Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Ame-
rykańskiej Izby Handlowej w Polsce (październik 2002), Warszawa 2002, s. 18.
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nięciu umowy prywatna spółka celowa SPV przekazuje dany obiekt pod pełny 
zarząd sektorowi publicznemu, do czego jest w ogromnej liczbie przypadków 
zobowiązana warunkami umowy. Odpowiednie punkty i klauzule precyzują rów-
nież zasady przeprowadzania takiej operacji oraz szereg parametrów jakościo-
wych, jakie obiekt musi spełniać w trakcie przekazania. Na tym etapie sektor 
publiczny decyduje o losach obiektu w kolejnym okresie. Dostępny jest szereg 
różnych opcji. Współpraca z podmiotem prywatnym może ulec prolongacie lub 
zadanie eksploatacji powierzone może zostać nowemu podmiotowi gospodar-
czemu. Funkcje te przejmuje również nierzadko instytucja publiczna. Dokonanie 
trafnego wyboru pozostaje kwestią adekwatnej analizy dotychczasowych efek-
tów i ewaluacji potencjalnych szans, związanych z wprowadzeniem ewentual-
nych zmian w procesie PPP.

3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWAT-
NYM

Kooperacje określane jako partnerstwo publiczno-prywatne obarczone są 
zwykle, jak każda działalność gospodarcza, różnego rodzaju ryzykiem. Z uwagi 
jednak na wyjątkowy charakter przedsięwzięć PPP w Polsce potencjalne zagroże-
nia dobitnie zyskują na znaczeniu. Niezbędne staje się wprowadzenie komplek-
sowego programu zarządzania ryzykiem, którego procedury zdeterminowane są 
przewidywaną strukturą ryzyka oraz wypracowanymi metodami jego alokacji.

Rozważając możliwość podjęcia współpracy nad konkretnym zadaniem, 
strony przystępujące do porozumienia powinny bezsprzecznie poddać analizie 
następujące sześć kategorii ryzyka. Po pierwsze, ryzyko handlowe związane, 
przykładowo, z przekroczeniem budżetu inwestycji, niedotrzymaniem terminów 
realizacji projektów, przekroczeniem zakładanych poziomów kosztów opera-
cyjnych, niemożnością spełniania standardów, wykraczaniem poza zakładane 
parametry. Po drugie, ryzyko rynkowe związane z niewystarczającą wielkością 
popytu na oferowane usługi lub wahaniami popytu i ich amplitudą, co może być 
spowodowane chociażby zmianą preferencji konsumentów, postrzegania warto-
ści i atrakcyjności usługi, cyklem życia produktu, nie zawsze uczciwą działalnoś-
cią podmiotów konkurencyjnych. Po trzecie, ryzyko eksploatacyjne, wynikające 
z gwałtownego skoku niektórych składników kosztów, w tym zwłaszcza cen 
nośników energii, paliw, a także postępu technologicznego wypierającego sta-
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rzejące się rozwiązania. Po czwarte, ryzyko polityczne, kojarzone z niestabilnym 
systemem prawnym i podatkowym, upartyjnieniem i co za tym idzie – nie-
racjonalnymi zwrotami w kierunkach długoterminowej polityki gospodarczej 
państwa i regionów, a zwłaszcza zmieniającymi się stawkami podatkowymi, cel-
nymi, zasadami zwolnień i zwrotów, kryteriami wydawania koncesji, normami 
ekologicznymi, mało przejrzystymi i niespójnymi przepisami, warunkującymi 
prowadzenie działalności gospodarczej, dyskrecjonalnym charakterem i zbyt 
wysoką uznaniowością w wydawaniu decyzji przez urzędników państwowych 
na różnych szczeblach czy działalnością związków zawodowych, zagrożeniem 
strajkami. Po piąte, ryzyko fi nansowe, wynikające z wahań kursów walutowych, 
zmian siły nabywczej obowiązujących w kraju narodowych środków płatniczych, 
zmian oprocentowania kredytów, niedoskonałości mechanizmów giełdy papie-
rów wartościowych przejawiających się, przykładowo, w działalności kapitału 
spekulacyjnego. I wreszcie, po szóste, ryzyko geografi czne związane z gęstoś-
cią zaludnienia, warunkami klimatycznymi niosącymi zagrożenie wystąpieniem 
susz, pożarów, powodzi czy innych klęsk żywiołowych7.

Przytoczone szerokie spektrum różnych kategorii zagrożeń w większości 
przypadków nie musi być traktowane w polskich warunkach jako stuprocentowo 
nieuniknione, jednak świadomość samej możliwości, a zwłaszcza stopnia praw-
dopodobieństwa wystąpienia przytoczonych problemów, ma szansę usprawnić 
funkcjonowanie przedsięwzięcia z korzyścią dla partycypujących stron.

Efektywna alokacja ryzyka pomiędzy wszystkich kluczowych partycypu-
jących w polskich projektach PPP staje się coraz bardziej ważkim wyzwaniem 
motywującym podmioty do odpowiedzialnej i konsekwentnej realizacji posta-
wionych celów, ponieważ każdy narażony jest na straty w przypadku niepo-
wodzenia przedsięwzięcia. Racjonalizm działalności gospodarczej wymusza 
niejako przenoszenie każdego konkretnego ryzyka na stronę, która ma najlepsze 
predyspozycje do zarządzania nim, ponieważ znajduje to swoje bezpośrednie 
odzwierciedlenie w uzyskiwanej ekonomice. Takie praktyki skutkują osiągnię-
ciem pożądanego poziomu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami nieko-
rzystnych okoliczności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów kooperacji PPP.

W większości przypadków sektor publiczny gotów jest wziąć na siebie 
ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i pozyskaniem gruntów 

7  Zob. J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne, teoria i praktyka, ODDK Sp. z o.o., 
Gdańsk 2003, s. 12.
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pod inwestycję oraz przejąć ryzyko utrudnień spowodowanych np. odkryciami 
archeologicznymi.

Sektor prywatny natomiast na ogół bierze na siebie ryzyko wystąpienia 
wielu różnego rodzaju utrudnień w realizacji prac spowodowanych koniecznoś-
cią szczegółowego spełnienia wymogów projektu technicznego, wystąpienia 
opóźnień prac, wzrostu kosztów budowy i wzrostu kosztów utrzymania. Prak-
tyka gospodarcza wymusza ponadto przejmowanie ryzyka utrudnień, spowodo-
wanych wadami ukrytymi obiektu/wyposażenia przez sektor prywatny. Również 
ryzyko, że rzeczywisty poziom stóp procentowych przekroczy poziom zakładany 
na początku, choć jak pokazuje praktyka, nie jest to już tak oczywistą regułą.

Z obecnych polskich doświadczeń wynika przewaga sektora prywatnego 
w przejmowaniu na siebie ryzyka związanego z realizacją PPP. Optymalny trans-
fer ryzyka nie zawsze musi oznaczać całkowite przeniesienie na jeden podmiot. 
Wspólne ponoszenie ryzyka w realizacji przedsięwzięcia PPP bywa również uza-
sadnione, a najczęściej dotyczy niebezpieczeństwa wystąpienia utrudnień spowo-
dowanych „siłami wyższymi”. Wspólnie sektor publiczny i prywatny starają się 
ponosić ciężar ryzyka, gdy np. rzeczywisty poziom infl acji przekroczy poziom 
zakładany początkowo oraz gdy istnieje zagrożenie wystąpienia strat z powodu 
strajków związków zawodowych, grup społecznych czy innych protestów.

Realia funkcjonowania polskiej młodej gospodarki wolnorynkowej powo-
dują, że w konsekwencji niejednokrotnie stosuje się, w założeniu będącą roz-
wiązaniem optymalnym, kombinację różnych metod, adekwatnie do potrzeb 
i możliwości, urzeczywistniając reguły partycypacji wszystkich stron, w pewnych 
sytuacjach dokonując podziału ryzyka między strony, innymi razy zachowując 
je dla konkretnego podmiotu. Natomiast wspólne, konstruktywne działanie na 
rzecz rozwiązywania problemów mogących przecież wyniknąć na różnych eta-
pach projektu, neutralizacji zagrożeń i minimalizacji ewentualnych strat stanowi 
kluczowy warunek uwieńczenia sukcesem pracochłonnych, skomplikowanych 
i niełatwych w naszych realiach przedsięwzięć PPP, przyczyniając się do polep-
szenia uzyskiwanych przez partnerów wyników ekonomiczno-fi nansowych.
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4. BARIERY I OGRANICZENIA – POSTULATY POTENCJALNYCH PARTY-
CYPUJĄCYCH NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJ-
NYCH

Polska jest w trakcie przygotowań do współorganizowania mistrzostw 
Europy w piłce nożnej – EURO 2012. Fakt ten dobitnie obnaża niedoskonałości 
wielu ważkich procesów inwestycyjnych realizowanych nie tylko w turystyce 
i rekreacji, lecz także we wszystkich obszarach oraz projektów, które są lub 
mogłyby być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

W opinii wielu przedsiębiorców reprezentujących również podażową stronę 
rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, jakkolwiek z jednej strony ustawa 
z 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym w zasadzie nie stanowi 
przeszkody w realizacji projektów, to jednak z drugiej strony tego typu przed-
sięwzięciom nie do końca sprzyja8. Faktem jest, że mimo funkcjonujących od 
prawie czterech lat regulacji prawnych PPP w Polsce pozostaje rzadkością. 
Według sektora prywatnego głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są brak 
klimatu sprzyjającego PPP po stronie instytucji państwa, obawa przed posądze-
niami o działania w złej wierze, co więcej, ryzyko oskarżenia o korupcję. W opi-
nii przedsiębiorców ten niekorzystny klimat dodatkowo w ostatnich latach był 
podsycany przez niektórych polityków. Jednocześnie dalsze rozporządzenia do 
ustawy wydano z rocznym opóźnieniem, według niektórych są one oceniane jako 
zbyt restrykcyjne, a niektóre regulacje do tej pory się nie ukazały9. 

Przedsiębiorcy postulowali: małą nowelizację ustawy umożliwiającą zmianę 
przepisów wykonawczych prowadzącą do zmniejszenia zakresu obligatoryjnych 
analiz wymaganych na etapie przygotowania PPP oraz możliwości stosowa-
nia uproszczonych form analiz dla przedsięwzięć mniejszych (do kwoty 
500 tys. euro), rozszerzenie katalogu dziedzin życia społecznego i gospodar-
czego, w których można stosować PPP, wzajemne dostosowanie do siebie prze-
pisów ustawy o PPP i przepisów ustawy EURO 2012, nowelizację ustaw o VAT 
i CIT w kierunku neutralności podatkowej projektów PPP. Konieczne są również 
dalsze ułatwienia w zakresie prawa zamówień publicznych. Dotyczy to m.in.: 

8  Ustawa z 28 lipca 2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2005, nr 169, poz. 1420 
(6.09.2005).

9  Postulaty do Parlamentu, Rządu i Opinii Publicznej, Polska Rada Biznesu, Amerykańska 
Izba Handlowa w Polsce, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polsko-Nie-
miecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Rzemiosła Polskiego. Pierwszy Kongres Praco-
dawców, Warszawa 8.02.2008.
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– rozszerzenia możliwości negocjowania przedmiotu zamówienia i warunków 
umowy;

– umożliwienia zamawiającemu unieważnienia postępowania w przypadku 
braku wystarczających środków bez potrzeby dodatkowych działań; 

– skrócenia postępowania w przypadku realizacji dużych zamówień, jeżeli 
zostaną wniesione protesty; 

– usprawnienia arbitrażu oraz skarg do sądów powszechnych poprzez wprowa-
dzenie tzw. szybkiego trybu orzekania w sprawach o zamówienia publiczne.

Dodatkowo wielokrotnie podnoszony był problem niewystarczającej pro-
mocji PPP jako efektywnej formy realizacji inwestycji niezbędnych dla zwięk-
szenia wolumenu i standardu usług publicznych. Zainteresowanie ze strony władz 
samorządowych problematyką PPP nie przełożyło się na działania praktyczne. 
Poza nieufnością między władzą publiczną a sektorem prywatnym przyczynia 
się do tego znacznie skomplikowana materia projektów PPP wymagająca czaso-
chłonnych, żmudnych przygotowań i odpowiednich, specjalnych kwalifi kacji. 

Drugie półrocze 2008 przyniosło w Polsce wiele zmian. W lipcu 2008 roku 
41 instytucji reprezentujących różne branże powołało Centrum PPP – prywatno-
publiczną inicjatywę, której zadaniem będzie: opracowywanie standardów umów 
i trybów postępowania, audyt przygotowanych umów o PPP, popularyzacja PPP, 
działalność edukacyjna, monitoring przedsięwzięć PPP w Polsce i przygotowy-
wanie propozycji zmian regulacyjnych.

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło konkurs „Dobre praktyki PPP 
w Polsce” i 25 czerwca 2008 przyznało nagrody pieniężne o łącznej wysoko-
ści 950 tys. złotych w czterech kategoriach, w tym „infrastruktura sportowo-
-rekreacyjna”, w której laureatem został Powiat Lidzbarski z wartym 35 mln 
euro projektem Termy warmińskie zakładającym uruchomienie zespołu basenów 
z ciepłą wodą solankową, kompleksem hotelowo-gastronomicznym, salami kon-
ferencyjnymi wysokiej klasy oraz zapleczem rekreacyjnym i odnową biologiczną 
w Lidzbarku Warmińskim10.

Kończy się proces nowych inicjatyw legislacyjnych. Nowa ustawa o part-
nerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 roku została podpisana przez 
Prezydenta RP 6 stycznia 2009 i weszła w życie. W ocenie Ministerstwa Gospo-
darki nowa ustawa tworzy przejrzyste i efektywne zasady współpracy podmiotów 
publicznych z prywatnym kapitałem, eliminując równocześnie bariery, z powodu 
których poprzednia ustawa z 2005 roku niemal w ogóle nie była wykorzysty-

10  Laureaci konkursu Dobre Praktyki PPP 2008, Ministerstwo Gospodarki, 30.06.2008.
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wana w praktyce. Nowelizacja likwiduje konieczność przeprowadzania analiz 
poprzedzających rozpoczęcie inwestycji w ramach PPP, co było uznawane za 
jedną z podstawowych dotychczasowych przeszkód. Ustawa z 19 grudnia 2008 
nie zawiera katalogu inicjatyw, które mogą być objęte projektami PPP, pozo-
stawiając stronom swobodę przy ustalaniu przedmiotu umowy. Nie determinuje 
również szczegółowego wykazu zawartości umowy. W umowie partner prywatny 
zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do ponie-
sienia całości albo części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez 
osobę trzecią. Podmiot publiczny natomiast zobowiązuje się do współdziałania 
w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu 
własnego. Każda ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi 
część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia, co należy uznać za odniesienie do 
światowej praktyki PPP. W znowelizowanej ustawie procedura wyboru prywat-
nego partnera w ramach PPP będzie odbywała się albo na podstawie prawa zamó-
wień publicznych, ale przy uproszczonej formie dialogu konkurencyjnego, albo 
w formie negocjacji określonej w ustawie o koncesjach11.

Na zakończenie można skonstatować, zważywszy na widoczne implikacje 
wynikające z nowej ustawy, iż należy powstrzymać się z dalszą bardziej wnik-
liwą oceną bieżących uwarunkowań w kontekście implementacji partnerstwa 
publiczno-prywatnego do realizacji inwestycji w turystyce i rekreacji. Istnieją 
bowiem zauważalne przesłanki, iż formuła PPP od 2009 roku ma szansę zde-
cydowanie zacząć znajdywać coraz więcej zwolenników, co będzie przekładać 
się na wzrastającą liczbę realizowanych projektów w Polsce. No i w niektórych 
polskich środowiskach zarówno publicystów, polityków, jak i przedsiębiorców 
PPP przestanie wreszcie funkcjonować jako żartobliwe 4 P lub 3 P + W, czyli 
partnerstwo publiczno-prywatne z prokuratorem lub partnerstwo publiczno-pry-
watne w więzieniu.

11  Ustawa z 19 grudnia 2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100 
(5.02.2009).
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A PROSPECTIVE METHOD 
OF CARRYING OUT PROJECTS IN POLISH TOURIST 

AND RECREATION MARKET

Summary

Public-private partnership has been successfully used to carry out a growing num-
ber of projects in many countries around the world for many years. Despite the inco-
ming slowdown of Polish economy when evident shortage of public funds is signifi cantly 
rising and importance of implementing such cooperation is becoming more and more 
remarkable, despite the process of preparations for EURO 2012 revealing increasing 
imperfection, even despite the binding force of Public-Private Partnership Act from 2005 
examples of PPP in Poland are very rare. Unfortunately, Polish tourist and recreation 
market still has not been providing many cases of public-private partnerships too.

Translated byTomasz Taraszkiewicz
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Wprowadzenie

Współczesne przedsiębiorstwa hotelarskie funkcjonują w wysoce kon-
kurencyjnym otoczeniu. Rodzi to imperatyw troski tych podmiotów o trwały 
i efektywny ich rozwój, jak również pozytywne wyróżnianie się na rynku. Jed-
nym z podstawowych warunków uzyskania przez przedsiębiorstwo hotelarskie 
przewagi konkurencyjnej jest kształtowanie i rozwój kapitału ludzkiego. Od 
dawna wskazywał to Michael Armstrong, pisząc: „Zarządzanie zasobami ludz-
kimi można ogólnie zdefi niować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę 
kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy 
osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich 
założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad 
konkurencją”1. W nowej gospodarce tracą bowiem na ważności tradycyjne czyn-
niki wytwórcze, a zyskuje nowy czynnik – wiedza. Jej nośnikiem jest kapitał 
ludzki, stąd tak duża rola działalności przedsiębiorców i państwa skierowanej na 
podnoszenie jego wartości.

Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie kapitału ludzkiego w zwięk-
szaniu siły konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich. Niniejszy artykuł 

1  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Bizne-
su, Kraków 1996, s. 14.
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ma charakter teoretyczny. Zawarta w nim problematyka została oparta na stu-
diach literaturowych i obserwacjach praktyki organizacyjnej dokonanych przez 
autorkę.

1. ISTOTA KAPITAŁU LUDZKIEGO

Kapitał ludzki obejmuje niematerialne zasoby, których dostarczają pra-
codawcom ich pracownicy. Nick Bontis zdefi niował go w następujący sposób 
„Kapitał ludzki reprezentuje czynnik ludzki organizacji, czyli połączone ze sobą: 
inteligencję, umiejętności i wiedzę specjalistyczną, które nadają organizacji jej 
specyfi czny charakter. Elementy ludzkie przedsiębiorstwa to te, które są zdolne 
do uczenia się, wprowadzania innowacji i do kreatywności. Przy zapewnieniu im 
odpowiedniej motywacji mogą zagwarantować trwałość organizacji w dłuższym 
czasie”2.

Zatem „kapitał ludzki przedsiębiorstwa hotelarskiego” można zdefi nio-
wać jako „ogół specyfi cznych cech i właściwości ucieleśnionych w pracownikach 
(wiedza, umiejętności, zdolności, stan zdrowia, motywacja), które mają okre-
śloną wartość oraz stanowią źródło przyszłych dochodów zarówno dla pracow-
nika (właściciela kapitału ludzkiego), jak i dla przedsiębiorstwa korzystającego 
na określonych warunkach z tegoż kapitału”3.

Pojęcie „kapitał ludzki” wymaga innego spojrzenia na rolę pracowników 
w procesie tworzenia wartości i świadczenia usług. Tylko pracownicy będący 
kapitałem ludzkim obdarzeni są wewnętrzną mocą wytwarzania wartości. 
Wszystkie inne czynniki – gotówka, kredyt, urządzenia i wyposażenie – są z tego 
punktu widzenia tylko bezwładnym wkładem. Z samej swej natury nie dodają 
niczego i nie mogą dodawać, póki człowiek nie wykorzysta ich możliwości, sto-
sując je w pracy4. 

W procesie akumulacji kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa hotelarskiego 
uczestniczą dwie strony: pracownicy i fi rma. Warto podkreślić, że inne są role 

2  N. Bontis, N.C. Dragonetti, K. Jacobsen, G. Ross, The knowledge toolbox: a review of the 
tools available to measure and manage intangible resources, “European Management Journal” 
1999, vol. 17, s. 391–402.

3  H. Król, Kapitał ludzki organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału 
ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 97.

4  M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej fi rmie, Ofi cyna Ekonomiczna, Kra-
ków 2004, s. 31.
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każdej ze stron w tworzeniu i rozbudowie kapitału ludzkiego. Rola przedsię-
biorstwa hotelarskiego sprowadza się do budowania początkowego kapitału 
ludzkiego, a następnie jego rozwoju dzięki szkoleniu, realokacji pracowników, 
restrukturyzacji pracy oraz odpowiedniej kulturze organizacyjnej i systemowi 
motywacyjnemu, a także dzięki właściwym fi zycznym warunkom pracy i dzięki 
opiece medycznej. Rola pracowników w rozwoju kapitału ludzkiego organizacji 
jest także bardzo istotna i wielokierunkowa, oznacza przede wszystkim: aktywne 
uczestnictwo w szkoleniu zakładowym i pozazakładowym, realizację samo-
kształcenia, dążenie do równowagi między pracą a życiem osobistym, dbanie 
o kondycję fi zyczną i psychiczną, udział w aktywnych formach wypoczynku. 

Koncepcja kapitału ludzkiego często przedstawiana jest zarówno jako 
wyzwanie, jak i źródło możliwości. Wyzwaniem jest wybór właściwych mier-
ników oraz dostarczanie istotnych informacji, które można wykorzystać jako 
podstawę do podejmowania działań. Do możliwości należą natomiast zarówno 
sposobność oceny, jak i maksymalizacja wartości ludzi.

2. CZYNNIK LUDZKI W HOTELARSTWIE

Skuteczność i efektywność działania każdego przedsiębiorstwa hotelar-
skiego zależy głównie od jakości pracowników oraz od struktury zatrudnienia. 
W hotelarstwie funkcjonuje dużo różnych specjalności i stanowisk pracy. Wyma-
gają one różnego stopnia przygotowania fachowego, różnego poziomu wykształ-
cenia oraz różnych predyspozycji intelektualnych i psychofi zycznych.

Pracownik hotelu powinien odznaczać się dobrą kondycją fi zyczną, odpor-
nością na zmęczenie i pracę w warunkach ciągłego ruchu i hałasu. Równie ważne 
są cechy psychiczne, do których można zaliczyć kulturę osobistą i zawodową, 
dobrą pamięć słuchową i wzrokową, spostrzegawczość, zaradność i zdolność 
podejmowania szybkich decyzji, zdolności organizacyjne, rzetelność, zdyscypli-
nowanie, a przede wszystkim zdolności językowe. Wymagane cechy fi zyczne 
i psychiczne muszą być powiązane z wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami, 
takimi jak znajomość zagadnień zawodowych, dobra znajomość przynajmniej 
dwóch języków obcych, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność 
szybkiego posługiwania się materiałami informacyjnymi i udzielania zwięzłej 
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i rzeczowej informacji, dobra znajomość szeregu zasad i przepisów ogólnych5. 
Pracownik obiektu hotelarskiego musi odznaczać się nie tylko specyfi cznymi 
umiejętnościami technicznymi, lecz także wiedzą z zakresu socjologii i psy-
chologii.

Pracownicy przedsiębiorstwa hotelarskiego w zależności od zajmowanego 
stanowiska będą w różnym stopniu stykać się z bezpośrednią obsługą gości. Per-
sonel hotelowy można podzielić na trzy grupy:
– grupa pierwsza – pracownicy, mający bezpośredni kontakt z gośćmi;
– grupa druga – pracownicy pracujący na rzecz gości, lecz mający sporadyczny 

z nimi kontakt;
– grupa trzecia – pracownicy niemający bezpośredniego kontaktu z gośćmi.

Przykładowy podział stanowisk pracy w obiekcie hotelarskim, ze względu 
na kontakt pracownika z gościem, przedstawia tabela 1.

Tabela 1 

Klasyfi kacja pracowników ze względu na kontakt z gościem hotelowym

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
służba parkingu
służba parteru
pracownicy recepcji
kelnerzy
barmani
kierownicy sal
pracownicy służb pięter
pracownicy punktów usłu-
gowych
pracownicy punktów hand-
lowych

dyrekcja hotelu
pracownicy kuchni i cukierni
konserwatorzy
ochrona obiektu
pracownicy kontroli we-
wnętrznej
magazynier bielizny
praczka
prasowaczka

pracownicy administracji
pracownicy działu marketingu
pracownicy księgowości 
zaopatrzeniowcy

Źródło: S. Oparka, T. Nowicka, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Skrypt 
praktycznej nauki zawodu, wyd. 4, Wydawnictwo MARIA, Nowa Ruda 2006, 
s. 114.

Każdy pracownik hotelu albo ma bezpośredni kontakt z gośćmi, albo 
świadczy usługi, które są elementem końcowego produktu. Wszyscy muszą być 
zatem w jednakowym stopniu świadomi konieczności troszczenia się o klienta. 
Troska o klienta jest ważnym elementem programów szkolenia i kultury organi-

5  Organizacja pracy w hotelarstwie, D. Pląder (red.), Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Ho-
telarskiej, Kraków 2001, s. 21–22.
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zacyjnej większości fi rm hotelarskich. Jest ponadto jednym z głównych źródeł 
przewagi konkurencyjnej w fi rmach oferujących podobny produkt, ponieważ 
indywidualne zachowania ludzi są niemożliwe do skopiowania. Lepsza obsługa 
jest odbierana jako dodatkowa wartość produktu, dlatego cały program szkolenia 
w przedsiębiorstwach hotelarskich musi z należytą uwagą traktować zagadnienie 
troski o klienta.

Proces obsługi gościa wymaga od pracownika nie tylko wiedzy fachowej, 
sprawnej obsługi czy umiejętności poprawnego wystawiania dokumentów, lecz 
także wiąże się z umiejętnościami prezentowania produktu hotelowego oraz 
z umiejętnościami uzmysłowienia gościom ich potrzeb, o których istnieniu jesz-
cze nie wiedzieli. Niewątpliwie duże znaczenie mają tu odpowiednie predyspo-
zycje, tym bardziej że w usługach nie można zademonstrować produktu przed 
jego zakupem – poznawanie walorów następuje w czasie konsumpcji usługi6. 

Na tle sformułowanych wymagań widoczna jest rola zarządzania kapitałem 
ludzkim w przedsiębiorstwie hotelarskim. Ma ono zapewnić m.in.:
– właściwy dobór i przygotowanie pracowników,
– systematyczne podnoszenie kwalifi kacji zawodowych zatrudnionej kadry,
– utrzymanie właściwych stosunków międzyludzkich,
– wykorzystanie wiedzy i zdolności pracowników.

3. CELE I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZED-
SIĘBIORSTWIE HOTELARSKIM

Zarządzanie kapitałem ludzkim zostało opisane przez ekspertów z zespołu 
Accounting for People Task Force7 jako „strategiczna metoda zarządzania ludźmi, 
której głównym elementem jest skupianie się na kwestiach mających zasadni-
cze znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa”8. Ma na celu tworzenie wartości 
poprzez efektywne kreowanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego i przyczynia-

6  Tamże, s. 12.
7  Zespół zadaniowy Accounting for People Task Force został powołany w styczniu 2003 przez 

rząd Wielkiej Brytanii. Jego celem było przeprowadzanie analizy mierników efektywności wyko-
rzystanych do oceny inwestycji w kapitał ludzki, przeanalizowanie najlepszych praktyk z zakresu 
raportowania na temat kapitału ludzkiego i mierników wykorzystywanych w raportach dla grup 
interesów.

8  A. Baron, M. Armstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej 
dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 13.



360 Anna Tokarz

nie się w ten sposób do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa9. Two-
rzenie wartości w sferze zarządzania kapitałem ludzkim odbywa się za pomocą 
szeregu narzędzi o różnym stopniu złożoności, wywodzących się nie tylko z nauk 
organizacji i zarządzania, lecz także dyscyplin pokrewnych, takich jak socjologia 
pracy, psychologia pracy, fi zjologia pracy, analiza ekonomiczna10.

Szczególnego znaczenia nabierają w tym kontekście procesy organiza-
cyjnego uczenia się11 i związana z nimi dyfuzja wiedzy wewnątrz organizacji. 
Oznacza to konieczność zapewnienia pracownikom przez pracodawców jak 
najszerszego i najłatwiejszego dostępu do dalszej edukacji oraz jak najszybszy 
transfer wiedzy. Istotnym warunkiem praktycznej użyteczności procesu edukacji 
jest ścisłe powiązanie go ze strategią fi rmy, z drugiej strony zaś z dokonanym 
bilansem kompetencji (potrzebami eliminowania luk kwalifi kacyjnych) i pla-
nowanymi ścieżkami rozwoju pracowników oraz rozwój e-learningu.

Stwarzanie sprzyjających warunków do transferowania wiedzy wewnątrz 
przedsiębiorstwa jest szczególnie istotne z punktu widzenia przekształcania 
poszczególnych elementów kapitału ludzkiego indywidualnych pracowników 
w kapitał strukturalny przedsiębiorstwa hotelarskiego. Kolejnym czynnikiem 
jest odpowiednia motywacja pracowników przedsiębiorstw opartych na wiedzy. 
Podstawowe zasady i narzędzia motywowania nie ulegają zmianie12. Zmie-
nia się natomiast waga niektórych narzędzi oraz zadań (subfunkcji) systemu 
wynagrodzeń pracowników. Otóż w odniesieniu do tej grupy pracowników:
– rośnie znaczenie niematerialnych i niepieniężnych narzędzi motywowania 

(w organizacjach opartych na wiedzy o płaskiej, sieciowej strukturze moż-
liwości awansu są raczej ograniczone); dla ludzi o wysokich kwalifi kacjach 
bardzo istotnym motywatorem jest sama praca, jej treść i ambitne wyzwania, 
jakie stawia duża autonomia, praca w inspirującym środowisku, możliwość 
samorealizacji;

9  Należy przyjąć, że efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim na poziomie przedsiębiorstwa 
przyczynia się zarówno do tworzenia wartości dla poszczególnych pracowników, jak i w skali 
makroekonomicznej.

10  A. Pocztowski, Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, 
w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa 
2004, s. 235.

11  Szerzej na ten temat: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), 
Poltext, Warszawa 2003.

12  Szerzej na ten temat: S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 
2001.
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– istotną rolę w motywowaniu pracowników ma do odegrania system ocen 
okresowych oparty na kompetencjach; wyniki oceny powinny być pod-
stawą kształtowania karier, decyzji szkoleniowych, jak również powinny być 
uwzględnione w systemach wynagrodzeń;

– spośród czterech motywacyjnych zadań wynagrodzeń: 1) przyciągnąć do 
pracy w przedsiębiorstwie; 2) utrzymać; 3) motywować do pomnażania war-
tości fi rmy; 4) zachęcać do rozwoju – na plan pierwszy wysuwa się czwarta 
subfunkcja, tj. rozwój pracowników.

Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga odpowiedniej konfi gu-
racji poszczególnych elementów składających się na procesy tworzenia wartości 
w obszarze funkcji personalnej. Kierunek zmian wydaje się dość jasno określony 
i oznacza odchodzenie od funkcjonalizmu na rzecz sieci tworzenia wartości. 
Oznacza to, że zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach opartych na wie-
dzy coraz mniej będzie sekwencyjnym procesem wchodzenia, funkcjonowania 
i wychodzenia ludzi z organizacji, a coraz częściej interaktywną, nieliniową 
konfi guracją poszczególnych działań tworzących wartość dla odbiorcy oraz ról 
uczestników sieci tworzenia wartości. Nawiązując do przyjętego wcześniej celu 
zarządzania kapitałem ludzkim, można przyjąć, że tworzenie wartości odbywa 
się w trzech głównych obszarach, które wzajemnie się przenikają, a mianowicie 
w obszarze:
– kreowania kapitału ludzkiego,
– wykorzystania kapitału ludzkiego,
– przekształcania kapitału ludzkiego w kapitał strukturalny13.

Tworzenie wartości w pierwszym z wymienionych obszarów odbywa się 
poprzez działania związane z planowaniem kapitału ludzkiego, pozyskiwaniem 
pracowników, ich ocenianiem, rozwojem, wynagradzaniem, realokacją, komu-
nikowaniem się, kształtowaniem relacji międzyludzkich. Ważną sprawą w tym 
obszarze jest określenie źródeł pozyskiwania kapitału ludzkiego, którymi są nie 
tylko pracownicy, lecz także wszyscy zatrudnieni, tj. osoby świadczące określone 
usługi na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego 
i innych.

Głównymi elementami sieci tworzenia wartości w obszarze wykorzystania 
kapitału ludzkiego są: organizowanie pracy, kierowanie zespołami, motywowa-
nie, ocenianie, komunikowanie się.

13  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warsza-
wa 2003, s. 46.
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Tworzenie wartości w obszarze przekształcania kapitału ludzkiego w kapitał 
strukturalny obejmuje działania związane z ujmowaniem wiedzy ludzi w proce-
dury, bazy danych, instrukcje, sformalizowane metody i własność intelektualną. 
Jest to obszar współpracy menedżerów zajmujących się sprawami personalnymi 
z menedżerami odpowiedzialnymi za zarządzanie wiedzą w organizacji.

4. KAPITAŁ LUDZKI A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW HOTE-
LARSKICH

Konkurencyjność można zdefi niować najprościej jako zdolność podmiotu 
do konkurowania i rozwoju. W odniesieniu do rynku: „konkurencyjność odzwier-
ciedla pozycję jednego podmiotu gospodarczego (np. kraju, fi rmy, czy gospo-
darstwa domowego) w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, poprzez 
porównanie jakości działania i rezultatów w kategoriach wyższości/niższości”14.

Jeśli przyjmie się, że konkurencyjność przedsiębiorstwa hotelarskiego to 
jego zdolność do funkcjonowania w określonej sferze w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej, to wpływają na nią takie czynniki, jak:
– innowacyjność, stosowana technika i technologia;
– sieć kontaktów (z dostawcami, odbiorcami, kooperantami);
– ceny oferowanych usług hotelarskich;
– jakość usług hotelarskich;
– możliwości fi nansowe prowadzenia i rozwijania działalności biznesowej oraz 

możliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz;
– otoczenie zewnętrzne bliższe i dalsze (zarówno współpraca z władzami 

lokalnymi, jak i regulacje o charakterze ogólnokrajowym, np. przepisy podat-
kowe);

– pracownicy.
W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę na ostatnim z wymienionych 

czynników oraz współzależności między poziomem realizacji funkcji personal-
nej a poziomem konkurencyjności fi rm. 

Na całym świecie tradycyjne czynniki konkurencyjności relatywnie tracą na 
znaczeniu, zwiększa się natomiast rola kapitału ludzkiego, zwłaszcza w przed-
siębiorstwach usługowych. Wynika to z faktu, że w sektorze usługowym, w tym 

14  J. Reiljan, M. Hinrikus, A. Ivanov, Key Issues in Defi ning ald Analysing the Competitiveness 
of a Country, University of Tartu, Tartu 2000, s. 11.
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w hotelarstwie, pracownicy są dużo mocniej zaangażowani w tworzenie i dostar-
czanie wartości dla klienta niż w fi rmach przemysłowych. W tego typu usługach 
wiedza i umiejętności pracowników są kluczowym elementem decydującym 
o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wprawdzie istnieje szereg czyn-
ników, takich jak potencjał fi nansowy, marka (renoma) przedsiębiorstwa, jakość 
obiektów, wyposażenie, lokalizacja, lojalni klienci, które mogą mieć istotny, 
pozytywny wpływ na konkurencyjność. Wówczas w pewnym okresie przed-
siębiorstwo hotelarskie może być konkurencyjne nawet przy słabym potencjale 
ludzi w nim pracujących. Jest to jednak sytuacja, która w dłuższym okresie nie 
pozwoli przedsiębiorstwu na zachowanie silnej pozycji rynkowej, gdyż wymie-
nione przykładowe czynniki konkurencyjności zostaną istotnie osłabione przez 
niskie kompetencje zawodowe pracowników.

Poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników, czyli ich 
kompetencje zawodowe, warunkują wzrost poziomu konkurencyjności hotelu, 
zwłaszcza w dłuższym okresie. Jednak wzrastający poziom konkurencyjności 
spowodowany takimi czynnikami, jak jakość usług, grono lojalnych klientów, 
jakość wyposażenia technicznego – wymusza wzrost jakości kapitału ludzkiego, 
co wymaga wyższego poziomu zarządzania ludźmi. Bez kompetentnych pracow-
ników trudno bowiem podnosić i utrzymać jakość usług czy też zapewnić dobrą 
obsługę zarówno stałych klientów, jak i nowych. W konsekwencji można skonsta-
tować, że zależności pomiędzy jakością kapitału ludzkiego a konkurencyjnością 
fi rmy są dwustronne – oba czynniki wzajemnie się wspierają.

Podsumowanie

Rosnąca turbulencja otoczenia rynkowego, której przejawem są m.in. 
szybko zmieniające się wymagania nabywców, stawia przed przedsiębiorstwami 
hotelarskimi coraz większe wyzwania. Jednym z nich jest konieczność wyróż-
nienia się spośród innych podmiotów uczestniczących w grze rynkowej oraz 
utrwalenia w świadomości odbiorców własnej wyjątkowej pozycji. Nie zapew-
niają tego zasoby rzeczowe czy fi nansowe, pozostające do dyspozycji przedsię-
biorstwa hotelarskiego, gdyż są one łatwe do imitowania przez konkurentów. 
Jedyny podsystem organizacji, charakteryzujący się niepowtarzalnością zarówno 
w wymiarze jednostkowym, jak i zespołowym, tworzą ludzie, ponieważ to oni 
określają sposób wykorzystania pozostałych zasobów przedsiębiorstwa (rzeczo-
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wych, fi nansowych, informacyjnych). Dlatego wśród czynników warunkujących 
utrzymanie i rozwój poziomu konkurencyjności, takich jak jakość usług, lojal-
ność klientów, cena oferowanych usług, jakość wyposażenia technicznego, nie 
może zabraknąć czynników związanych z kapitałem ludzkim – wiedzy i umiejęt-
ności pracowników oraz ich lojalności i zaangażowania.

Warto podkreślić, że badanie relacji pomiędzy zarządzaniem kapitałem 
ludzkim a konkurencyjnością przedsiębiorstw hotelarskich jest trudnym przedsię-
wzięciem, trzeba uwzględnić bowiem szereg kryteriów opisujących bardzo zróż-
nicowaną populację tych przedsiębiorstw, których sytuacja zarówno wewnątrz, 
jak i w otoczeniu ulega szybkim zmianom. 

HUMAN CAPITAL AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 
IN HOSPITALITY INDUSTRY

THEORETICAL ASPECTS

Summary

Human capital has a vital effect on the maintaining and improving of competitive 
advantage on the market for hospitality services. Moreover knowledge and human skills 
are perceived by many economists as an unique and most important source of competitive 
advantage in XXI century. It consists of a structured and special to a company human 
abilities which are scarce and constitute key competences of organization. 

Translated by Adam Pawlicz
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TURYSTYKA SPORTOWA 
– STYMULATORY UCZESTNICTWA KIBICÓW 

W WYJAZDOWYCH MECZACH PIŁKI NOŻNEJ

1. UZASADNIENIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Dla współczesnych ludzi, pochodzących zwłaszcza z krajów rozwiniętych 
cywilizacyjnie i gospodarczo, turystyka stała się integralnym elementem modelu 
życia i konsumpcji społecznej. Dlatego też prowadzi się powszechnie badania 
dotyczące specyfi ki rynku turystycznego i kształtujących go czynników. Dotyczy 
to nie tylko klasycznego podejścia do motywów uprawiania turystyki, lecz także 
nowych form podróżowania opartych o specyfi czne cele podróży.

Ogromna popularność sportu w społeczeństwie, a w tym oczywiście jednej 
z najpopularniejszych dyscyplin, jaką jest piłka nożna, to podstawowa przyczyna 
wzrastającego zainteresowania kibiców uczestnictwem w meczach piłkarskich 
zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. Dlatego też turystyka spor-
towa, obejmująca podróże fanów futbolu w celu uczestnictwa w widowiskach 
sportowych, znajduje coraz więcej aktywnych zwolenników, którzy realizują 
swoje marzenia, by brać udział w zawodach organizowanych w różnych zakąt-
kach świata, a co za tym idzie – poznawać nowe miasta i kraje, obcować podczas 
podróży z przyrodą i kulturą oraz – przede wszystkim – nawiązywać znajomości 
z przedstawicielami różnych, często egzotycznych społeczności.
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Aby zrozumieć specyfi czne, często niestandardowe zachowania konsumen-
tów produktów turystycznych, w tym także o specyfi ce sportowej, należy prze-
analizować wpływ wybranych determinant popytu turystycznego na kształtowa-
nie ich postaw.

Rozpoczynając rozważania od sfery ekonomicznej, można stwierdzić, 
że „wraz ze wzrostem dochodów ludności tendencję wzrostową będzie wyka-
zywał popyt na usługi organizacji czasu wolnego”1, w tym również turystykę. 
Zmiany w zakresie siły nabywczej warunkują wielkość popytu turystycznego, 
jednak nie w kwestii podejmowania decyzji o wyjeździe, a raczej w wyborze 
komponentów nabywanego produktu turystycznego.

Dużo większy niż czynniki ekonomiczne wpływ na wielkość popytu turys-
tycznego mają jednak determinanty społeczne i psychologiczne, które nie tylko 
wzajemnie się uzupełniają, lecz także korelują ze wspomnianymi aspektami eko-
nomicznymi. W grupie tej należy wyróżnić następujące czynniki: 
– zwiększenie ilości czasu wolnego – jako kategorię czasu poza pracą zawo-

dową, pozostającego do swobodnej dyspozycji, zgodnej z zainteresowaniami, 
a wykorzystywanego na wypoczynek, rozwijanie zainteresowań, uczestni-
czenie w zdobyczach cywilizacji, imprezach kulturalnych, poświęcanego na 
rozrywkę itp.;

– sezonowość – związaną ze zjawiskami i walorami przyrodniczymi, sprzyjają-
cymi warunkami klimatycznymi lub innymi zdarzeniami powiązanymi z kon-
kretnym umiejscowieniem w czasie, np. święta religijne, cykliczne imprezy 
kulturalne;

– upowszechnianie się oświaty i zmiany w sferze obyczajów – powodujące 
wzrost poziomu kulturalnego społeczeństwa, rozbudzenie potrzeb poznaw-
czych, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia;

– istniejące tradycje oraz modę kształtującą nowe nawyki i stereotypy 
– powodowane zmieniającymi się obyczajami i stylem życia;

– rozwój środków transportu – usprawniający mobilność turystów poprzez 
wzrost liczby środków transportu, zwiększenie ich dostępności, zwiększenie 
szybkości przemieszczania się, poprawę komfortu i bezpieczeństwa przejazdu 
oraz relatywne obniżanie kosztów podróży;

– industrializację i urbanizację – wpływające na zmęczenie człowieka poprzez 
narastające zagęszczenie ludności i koncentrację różnorodnej działalności 

1  B. Marciszewska, Konsumpcja usług rekreacyjno-sportowych, Wydawnictwo Uczelniane 
AWFiS, Gdańsk 1999, s. 93.
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gospodarczej w ośrodkach miejskich, wywołujące naturalną u ludzi potrzebę 
wypoczynku, regeneracji sił fi zycznych i psychicznych, zmiany otoczenia 
czy wręcz obcowania ze środowiskiem przyrodniczym; 

– walory i infrastrukturę turystyczną – walory o charakterze materialnym 
lub niematerialnym, stanowiące element przyrody lub będące efektem dzia-
łalności człowieka i kształtujące strukturę przestrzenną podróży, a stające się 
głównym magnesem przyciągającym turystów;

– politykę turystyczną – stymulującą wielkość popytu turystycznego poprzez 
działania mające na celu zwiększania atrakcyjności dóbr i usług turystycznych 
w odniesieniu do określonych środowisk społecznych uczestniczących w ru-
chu turystycznym. Dzieje się tak dzięki preferencyjnemu podejściu marketin-
gowemu (np. młodzież, emeryci itp.), propagowaniu określonych rodzajów 
ruchu turystycznego (np. ekoturystyka, agroturystyka, turystyka edukacyjna, 
turystyka sportowa itp.), promowaniu terenów (np. regiony, gminy, miasta), 
dla których rozwój turystyki stanowi szansę rozwoju gospodarczego2.

Jednak chyba najważniejszą determinantą zachowania osób podejmujących 
aktywność turystyczną jest odczuwanie potrzeby – i co za tym idzie – identy-
fi kacja motywów, które kierują określonym działaniem człowieka dążącego 
do osiągnięcia zamierzonego celu.

2. CEL, PRZEDMIOT I METODY POMIARU

Celem artykułu jest analiza wpływu czynników uwzględnianych przez kibi-
ców w procesie podejmowania decyzji w zakresie planowania i realizacji podróży 
z zamiarem uczestnictwa w meczach piłki nożnej. Przeprowadzone rozważania 
związane były z uczestnictwem fanów futbolu w specjalistycznej formie turys-
tyki, jaką jest turystyka sportowa, z zamiarem stworzenia modelu optymalnego 
produktu turystycznego dla segmentu kibiców piłkarskich. 

Bazą przeprowadzonego badania był cykl imprez sportowych o zróżnicowa-
nej randze w ramach dyscypliny piłka nożna, w której uczestniczyły drużyny klu-
bowe wywodzące się z województwa pomorskiego oraz Narodowa Reprezentacja 
Polski Seniorów. Dobór poszczególnych imprez sportowych, ze względu na czas 
trwania podróży, podporządkowany został założeniu charakteryzującemu popu-

2  A. Nowakowska, Czynniki wpływające na popyt turystyczny, w: Kompendium wiedzy o turys-
tyce, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2002, s. 36–39. 
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lację badaną turystów sportowych w myśl defi nicji turysty przedstawionej przez 
Światową Organizację Turystyki (WTO)3. Szczegółowe zestawienie zakresu cza-
sowego pomiarów z uwzględnieniem dokładnych dat i długości podróży, w któ-
rej uczestniczyli kibice wchodzący w skład dobranej próby, prezentuje tabela 1.

Tabela 1 

Wyjazdy na mecze piłkarskie, podczas których przeprowadzono badania

Ranga 
imprezy Zawody Miejsce 

zawodów
Data

zawodów
Długość
podróży

(dni)

Eliminacje MŚ 
2006 Polska – Anglia Chorzów 8.09.2004 3 

Eliminacje MŚ 
2006

Polska – Austria
Polska – Walia

Chorzów
Warszawa

3.09.2005
7.09.2005 6 

Eliminacje MŚ 
2006 Anglia – Polska Manchester 12.10.2005 8 

Finał MŚ 2006
Polska – Ekwador
Polska – Niemcy

Polska – Kostaryka

Gelsenkirchen
Dortmund
Hanover

9.06.2006
14.06.2006
20.06.2006

14 

II liga Śląsk Wrocław
– Lechia Gdańsk Wrocław 9.09.2006 3 

Orange 
Ekstraklasa

Cracovia Kraków
– Arka Gdynia Kraków 30.09.2006 3 

Eliminacje ME 
2008 Belgia – Polska Bruksela 15.11.2006 4 

Źródło: opracowanie własne.

Przedmiotem pomiaru były opinie kibiców wywodzących się z wojewódz-
twa pomorskiego, sklasyfi kowane według źródeł literaturowych w grupie cech 
jakościowych o charakterze psychicznym4, dotyczące determinant wpływających 
na podejmowanie decyzji o uczestnictwie respondentów w turystyce sportowej.

Wielkość populacji badanej oszacowano na podstawie wykazu osób naby-
wających prawo uczestnictwa w wyżej wymienionych zawodach, na podstawie 

3  Defi nicja dostępna w Internecie: www.world-tourism.org (dostęp: 10.06.2004).
4  S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1999, 

s. 96–97.
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imiennie sygnowanych biletów, ale niebiorących udziału w pomiarach podczas 
wcześniej prowadzonych badań. Liczebność poddanej pomiarowi próby wyno-
siła 584 osoby, co przy liczebności populacji badanej wynoszącej ok. 1600 kibi-
ców stanowiło prawie 37%. 

Podczas gromadzenia materiału empirycznego wykorzystanego w artykule, 
w zależności od miejsca i warunków prowadzenia pomiaru, zastosowano tech-
niki zbierania danych o charakterze pierwotnym sondażowym w formie ankiety 
bezpośredniej i audytoryjnej. Wybór powyższych technik podyktowany był 
znacznym stopniem ich anonimowości, przy jednoczesnej możliwości prowadze-
nia bieżącej kontroli pomiaru. Gdy weźmiemy pod uwagę specyfi kę i znaczne 
zróżnicowanie grupy badanej, oba zastosowane kryteria doboru technik groma-
dzenia materiału empirycznego miały duży wpływ na skuteczność pozyskiwania 
danych.

Instrumentem pomiarowym w procesie zbierania danych był kwestionariusz 
ankiety zawierający osiem pytań merytorycznych oraz dodatkowo pytania per-
sonalne pozwalające na scharakteryzowanie zależności pomiędzy wyrażanymi 
przez kibiców opiniami a ich cechami osobowymi.

3. ANALIZA DANYCH I WNIOSKI

Dla potrzeb opracowania dotyczącego wpływu czynników pobudzają-
cych kibiców do uczestnictwa w turystyce sportowej wykorzystano dane zgro-
madzone przy pomocy jednego z pytań wchodzących w skład wspomnianego 
kwestionariusza. 

Podczas oceny istotności wpływu czynników ograniczających swobodę 
decyzji o wyjazdach na mecze piłki nożnej zastosowano skalę Likerta. Respon-
denci wyrażali swoje zdanie poprzez ustosunkowanie się do sformułowanych 
hipotez będących kategoriami skali. Analizując zebrane dane, dokonano zlicze-
nia wszystkich odpowiedzi w ramach ocenianych wariantów.

Zestawienie danych w tabeli 2 prezentuje stymulatory – hipotezy odzwier-
ciedlające pozytywne czynniki determinujące uczestnictwo kibiców piłkarskich 
w turystyce sportowej. Przy każdej z hipotez znalazły się wartości bezwzględne, 
określające liczbę opinii wyrażonych przez respondentów w odniesieniu do 
danej hipotezy, następnie ocena ogólna wyrażona sumą wartości wszystkich opi-
nii odzwierciedlających nastawienie badanych do każdej z ocenianych hipotez 
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wyliczone według klucza: im większe znaczenie ma dany czynnik dla odpowia-
dającego, tym większa wartość punktowa zostaje mu przydzielona (od 1 do 5), 
a także średnie wartości uzyskane przez każdą z analizowanych hipotez. 

Tabela 2 

Czynniki stymulujące decyzje kibiców w zakresie podejmowania 
aktywności turystycznej, w celu uczestnictwa w meczach piłki nożnej

Hipotezy
Liczba opinii 

uwzględ-
nionych 

w analizie

Wartość
uzyskanych 

opinii

Średnia war-
tość uzyska-
nych opinii

Ranga 
stymulatora

Otwarcie granic znacznie uła-
twiło kibicom wyjazdy na mecze 

piłki nożnej 584 2515 4,31 I
Przychylność miejscowej ludno-

ści w stosunku do kibiców 
jest wielkim atutem podczas 

wyjazdów na mecze piłki nożnej 584 2124 3,64 III
Dla przeciętnego kibica 

biorącego udział w wyjazdowym 
meczu piłkarskim porozumie-

wanie się za granicą nie stanowi 
większego problemu 584 1873 3,21 V

Dzisiejsze możliwości orga-
nizacyjne i techniczne bardzo 

ułatwiają kibicom podejmowanie 
decyzji o wyjazdach na mecze 

piłki nożnej (np. Internet) 584 2495 4,27 II
Dla przeciętnego kibica

 dotarcie na miejsce rozgrywania 
meczów nie stanowi kłopotu 584 2039 3,49 IV

Źródło: opracowanie własne.

Opierając się na uzyskanych wartościach średnich, nadano rangę każdej 
z analizowanych hipotez. Jako że wyższa średnia oznaczała większą rangę, naj-
istotniejszym z czynników pobudzających respondentów do podejmowania decy-
zji o wyjeździe na mecze piłkarskie jest otwarcie granic, co w znacznym stopniu 
ułatwia kibicom swobodne podróżowanie. Kolejnymi stymulatorami, według 
istotności ich wpływu na decyzje turystów sportowych, okazały się:
– możliwości organizacyjne i techniczne ułatwiające zbieranie informacji i po-

dejmowanie decyzji o wyjazdach na mecze piłki nożnej,



371Turystyka sportowa – stymulatory uczestnictwa kibiców...

– przychylność ludności zamieszkującej obszary, na których organizowane są 
rozgrywki,

– łatwość dojazdu do miejsc docelowych,
– swoboda porozumiewania się poza granicami kraju.

Według respondentów jednym z najważniejszych stymulatorów podej-
mowania aktywności turystycznej o specyfi ce sportowej staje się wzrastająca 
łatwość w podróżowaniu (tabela 2). Obywatele Polski od niedawna (w porów-
naniu z przedstawicielami krajów Europy Zachodniej) mają możliwość swobod-
nego przemieszczania się w obrębie większości krajów europejskich. Jak wynika 
z badań5, proces wychodzenia krajów „nowej Unii” z istniejącej od czasu zakoń-
czenia drugiej wojny światowej izolacji w aspekcie rozwoju turystyki między-
narodowej trwa już od roku 1990, jednak fakt formalnego wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej mobilizująco wpływał na potencjalnych turystów sportowych, 
którzy dzięki otwarciu granic uzyskali możliwość teoretycznie nieograniczonego 
dostępu do najbardziej atrakcyjnych widowisk piłkarskich odbywających się 
w Europie. Dzięki temu znacznie zwiększyli oni częstotliwość wyjazdów w ra-
mach hobby, co – według badań6 – powoduje ciągłe zmiany ich stylu życia wyni-
kające z wpływu takich czynników, jak np. wiedza, kultura i moda. Co prawda, 
w przypadku wielu kibiców nadal pojawiają się problemy związane z wyjazdami 
na mecze organizowane poza Unią Europejską, wiążące się z koniecznością 
posiadania paszportów i uzyskiwania wiz uprawniających do wjazdu na teryto-
rium państwa będącego gospodarzem imprezy, jednak jako obywatelom Europy 
na pewno jest im łatwiej pokonywać istniejące bariery np. o charakterze kultu-
rowym7. Jak wynika z tego samego zestawienia, wielkie znaczenie dla zintensy-
fi kowania aktywności turystycznej kibiców piłkarskich w dzisiejszych czasach 
ma również coraz prostszy i powszechniejszy dostęp do źródeł informacji8, 
pozwalający bez wychodzenia z domów kreować pozytywne odczucia, poprzez 

5  V. Balaž, Slovakia: EU Accession and Cross-border Travel, w: D. Hall, M. Smith, B. Mar-
ciszewska (red.), Tourism in the New Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlarge-
ment, CAB International, Wallingford 2006, s. 101. 

6  B. Marciszewska, Tourism in Poland: Changes in Policy, Management and Education, 
w: D. Hall, M. Smith, B. Marciszewska (red.), Tourism in the New Europe..., s. 134.

7  J. Merski, J. Kościelnik, Bariery utrudniające aktywny udział w turystyce, w: Bariery kul-
turowe w turystyce, Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red.), Almamer 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 91.

8  S. Bosiacki, K. Majchrzak, Typologie polskiego konsumenta na rynku usług turystycznych, 
w: Turystyka w badaniach naukowych – prace ekonomiczne, A. Nowakowska, M. Przydział (red.), 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 216.
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kontakt z rozrywką i kulturą9, oraz budować wyobrażenia planowanych podróży. 
Tworzone zarówno przez producentów i dystrybutorów usług turystycznych, jak 
i samych turystów bazy danych w ramach komputerowych systemów informacji 
turystycznej10, coraz bardziej zróżnicowane i szybsze formy przekazu informacji11 
oraz wciąż usprawniane systemy ułatwiające organizację wyjazdów o charakte-
rze turystyki sportowej w istotny sposób wpływają na podejmowane przez miłoś-
ników piłki nożnej decyzje o uczestnictwie w meczach wyjazdowych. Najwięcej 
zawdzięczać należy w tym zakresie rosnącej popularności Internetu12, dzięki 
czemu potencjalni turyści we własnym zakresie lub korzystając z działających 
już także w Polsce „wirtualnych” biur podróży13, częściej organizują wyjazdy, 
w tym także na zawody sportowe. 

W celu pogłębienia prowadzonej analizy w zakresie związków zachodzą-
cych pomiędzy wpływem poszczególnych stymulatorów na postawy fanów a ich 
doświadczeniem w kibicowaniu oraz ich wybranymi cechami osobowymi zasto-
sowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Wartości poszczególnych 
średnich arytmetycznych oraz wykorzystanego testu statystycznego charakterys-
tyczne dla każdego z analizowanych stymulatorów przedstawiono w tabelach.

Analizę wpływu zmiennych niezależnych na postawy badanych kibiców 
wobec planowanej decyzji o uczestnictwie w turystyce sportowej w ramach 
dyscypliny piłka nożna rozpoczęto od charakterystyki związków wynikających 
z różnic w stażu kibicowania, co prezentuje tabela 3.

W dwóch przypadkach pojawiają się istotne różnice w opiniach wyrażanych 
przez badanych, a wynikające ze zróżnicowanego doświadczenia w kibicowaniu. 
W obu istotność zastosowanego testu ANOVA jest na bardzo podobnym pozio-
mie. Ustalone wielkości statystyczne decydują o scharakteryzowaniu zachodzą-
cych zależności jako mało znaczących.

9  B. Marciszewska, W. Faché, Europejskie trendy wpływające na funkcjonowanie sektora kul-
tury, w: Rekreacja, turystyka, kultura. Współczesne problemy i perspektywy wykorzystania czasu 
wolnego, B. Marciszewska, J. Ożdziński (red.), Wydawnictwo Uczelniane AWFiS, Gdańsk 2004, 
s. 244. 

10  R. Ziółkowski, Rozwój usług informatycznych w turystyce na przykładzie województwa pod-
laskiego, Zeszyty Naukowe US nr 383, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4, WNUS, Szczecin 
2005, s. 207.

11  T. Mańkowski, Rozwój internetowych biur podróży na przykładzie fi rmy Travelplanet, Zeszy-
ty Naukowe US nr 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 6, WNUS, Szczecin 2006, s. 138.

12  M. Nalazek, J. Moskała, Internet w turystyce i hotelarstwie na świecie, w: M. Nalazek 
i in. (red.), Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie, PZH, Warszawa 2003, 
s. 12.

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



373Turystyka sportowa – stymulatory uczestnictwa kibiców...

Tabela 3 

Długość kibicowania w ramach dyscypliny piłka nożna 
a stymulatory podejmowania decyzji o wyjeździe na mecz piłki nożnej

Stwierdzenia dotyczące stymulatorów 
podejmowania decyzji o wyjeździe 
na mecz piłkarski poddane ocenie 

respondentów

−

x
Ogółem

Jak długo jesteś kibicem 
piłki nożnej? (lata)

−

x
Istotność

testu 
ANOVA

krócej 
niż 4 

od 4 
do 10 

ponad 
10 

Otwarcie granic znacznie ułatwiło 
kibicom wyjazdy na mecze piłki 

nożnej 1,72 2,23 1,73 1,69 0,014
Przychylność miejscowej ludności 

w stosunku do kibiców jest wielkim 
atutem podczas wyjazdów na mecze 

piłki nożnej 2,38 2,65 2,31 2,37 0,429
Dla przeciętnego kibica biorącego 

udział w wyjazdowym meczu piłkar-
skim porozumiewanie się za granicą 

nie stanowi większego problemu 2,83 2,88 2,82 2,83 0,965
Dzisiejsze możliwości organizacyjne 
i techniczne bardzo ułatwiają kibicom 
podejmowanie decyzji o wyjazdach 

na mecze piłki nożnej 1,72 1,81 1,98 1,67 0,013
Dla przeciętnego kibica dotarcie 
na miejsce rozgrywania meczów 

nie stanowi kłopotu 2,45 2,38 2,62 2,42 0,421

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc się do otwarcia granic po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej, i co za tym idzie, umożliwienia kibicom swobodnego poruszania się 
po większej części Europy, zauważyć można jednak nieco większe odchylenia 
od średniej charakteryzującej istotność tego czynnika dla całości próby na nie-
korzyść podgrupy o najmniejszym doświadczeniu w kibicowaniu. Osoby in-
teresujące się piłką nożną krócej niż cztery lata nie uważają tego elementu jako 
decydującego podczas planowania wyjazdu. Ułatwienia związane z coraz więk-
szymi możliwościami w sferze organizacji wyjazdów uzyskały bardziej zbli-
żoną ocenę we wszystkich badanych podgrupach. 
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Okres kibicowania poszczególnym drużynom piłkarskim oraz określonym 
zawodnikom jest odzwierciedleniem zainteresowania dyscypliną sportu. Nie jest 
jednak to wyrazem doświadczenia przejawiającego się uczestnictwem w zawo-
dach piłkarskich w charakterze widza przebywającego bezpośrednio na stadio-
nach podczas ich trwania, a tym bardziej udającego się w tym celu w podróż. 
W wielu przypadkach zdarzało się, że kibice deklarujący głębokie zainteresowa-
nie meczami i mający bogatą wiedzę na temat piłki nożnej nigdy nie uczestniczyli 
w takim widowisku. Ich kibicowanie ograniczało się do oglądania transmisji tele-
wizyjnych, przeglądania prasy lub coraz popularniejszego w środowisku fanów 
futbolu analizowania zawartości tematycznych portali internetowych. Takie 
osoby nie są w stanie w sposób obiektywny wypowiedzieć się na temat czynni-
ków wpływających na decyzję o udziale kibica w wyjazdowym meczu piłkarskim 
oglądanym na żywo. Dlatego też różnice w ocenie poszczególnych stymulatorów 
wyjazdów dotyczą ogólnie turystyki i nie powinny być utożsamiane bezpośred-
nio z wyjazdami w celu uczestnictwa w widowisku sportowym. 

Tabela 4 przedstawia zależności, jakie zachodzą pomiędzy kibicami podzie-
lonymi ze względu na kryterium płci a ich stosunkiem do wybranych czynni-
ków wspierających podejmowanie decyzji, w aspekcie uczestnictwa w turystyce 
sportowej.

Związek pomiędzy badanymi zmiennymi o znikomej sile zauważalny 
jest w przypadku przyjaznego nastawienia ludności miejscowej w stosunku 
do przyjezdnych kibiców piłki nożnej. Możliwość nawiązywania kontaktów 
oraz korzystanie z pomocy mieszkańców miast lub krajów, w których odbywają 
się organizowane imprezy piłkarskie, została uznana za duży atut przede wszyst-
kim przez kobiety. 

Nieco większa korelacja pomiędzy zmiennymi cechuje problematykę poro-
zumiewania się podczas podróży, której głównym celem jest udział w meczu 
piłki nożnej. Po raz kolejny odchylenie średniej cząstkowej obrazującej postawy 
kobiet od średniej ogólnej pozwala wnioskować, że kobiety przywiązują większe 
znaczenie do możliwości porozumiewania się za granicą w związku z ich pre-
dyspozycjami w zakresie nawiązywania kontaktów. Dla mężczyzn komunikowa-
nie się z ludnością miejscową nie jest elementem ułatwiającym podjęcie decyzji 
o wyjeździe, a wręcz przeciwnie – może nawet stanowić pewien problem.

Biorąc również pod uwagę zwiększające się zainteresowanie piłką nożną 
wśród nowych kibiców, w tym w dużym stopniu kobiet, należałoby traktować 
panie jako istotną grupę docelową podczas kompleksowej organizacji wido-
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wisk piłkarskich, w tym również tworzenia produktów turystycznych o spe-
cyfi ce sportowej. Z pewnością jest kilka determinant decyzji podejmowanych 
przez kobiety zainteresowane wyjazdami na mecze piłki nożnej, z dużym praw-
dopodobieństwem można jednak stwierdzić, że wśród kobiet wielkość popytu na 
wyjazdy w celu uczestnictwa w meczach piłki nożnej zależy przede wszystkim 
od mody, potencjału czasu wolnego, jakim dysponują, oraz cen produktów 
turystycznych przez nie ocenianych. Jako turystki sportowe kobiety są w znacz-
nie większym stopniu niż mężczyźni zainteresowane nawiązywaniem kontaktów 
międzyludzkich, a nawet zawieraniem nowych znajomości i przyjaźni.

Tabela 4 

Płeć respondentów a stymulatory podejmowania decyzji o wyjeździe 
na mecz piłki nożnej

Stwierdzenia dotyczące stymulatorów 
podejmowania decyzji 

o wyjeździe na mecz piłkarski poddane 
ocenie respondentów

−

x
Ogółem

Płeć respondenta
−

x
Istotność

testu 
T

kobieta mężczyzna

Otwarcie granic znacznie ułatwiło kibi-
com wyjazdy na mecze piłki nożnej 1,69 1,84 1,68 0,244
Przychylność miejscowej ludności 

w stosunku do kibiców jest wielkim 
atutem podczas wyjazdów na mecze 

piłki nożnej 2,36 2,02 2,39 0,044
Dla przeciętnego kibica biorącego udział 
w wyjazdowym meczu piłkarskim poro-
zumiewanie się za granicą nie stanowi 

większego problemu 2,79 2,36 2,83 0,006
Dzisiejsze możliwości organizacyjne 
i techniczne bardzo ułatwiają kibicom 
podejmowanie decyzji o wyjazdach na 

mecze piłki nożnej 1,73 1,71 1,73 0,879
Dla przeciętnego kibica dotarcie na 

miejsce rozgrywania meczów nie sta-
nowi kłopotu 2,51 2,56 2,50 0,771

Źródło: opracowanie własne.
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O wiele bardziej zróżnicowany wpływ na opinie respondentów na temat ich 
uczestnictwa w wyjazdowych meczach piłkarskich można zaobserwować w sy-
tuacji, gdy dokonamy podziału zbiorowości badanej z punktu widzenia kryterium 
wieku. Stosunek reprezentantów poszczególnych podgrup do zaproponowanych 
stymulatorów podejmowania decyzji w badanym zakresie przedstawia tabela 5.

Tabela 5 

Wiek respondentów a stymulatory podejmowania decyzji 
o wyjeździe na mecz piłki nożnej 

Stwierdzenia doty-
czące stymulatorów 

podejmowania 
decyzji o wyjeździe 
na mecz piłkarski 
poddane ocenie 
respondentów 

−

x
Ogó-
łem

Wiek respondenta (lata)
−

x Istotność
testu 

ANOVA

Współ-
czynnik 
korelacji 

Etaponi-
żej 18 18–25 25–30 30–35 35–50 ponad 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otwarcie granic 
znacznie ułatwiło 
kibicom wyjazdy 

na mecze piłki 
nożnej 1,69 1,80 1,78 1,83 1,52 1,53 1,42 0,012 0,158

Przychylność 
miejscowej lud-
ności w stosunku 
do kibiców jest 
wielkim atutem 

podczas wyjazdów 
na mecze piłki 

nożnej 2,36 2,58 2,45 2,54 2,30 1,96 2,13 0,007 0,165
Dla przeciętnego 
kibica biorącego 

udział w wy-
jazdowym meczu 
piłkarskim poro-

zumiewanie się za 
granicą nie sta-
nowi większego 

problemu 2,79 2,63 2,76 2,95 3,06 2,56 2,55 0,014 0,156
Dzisiejsze moż-
liwości organiza-
cyjne i techniczne 
bardzo ułatwiają 
kibicom podej-

mowanie decyzji 
o wyjazdach na 

mecze piłki nożnej 1,73 1,53 1,82 1,72 1,72 1,65 1,66 0,333 0,099
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dla przeciętnego 
kibica dotarcie na 
miejsce rozgrywa-

nia meczów nie 
stanowi kłopotu 2,76 2,45 2,63 2,58 2,35 2,32 2,47 0,207 0,111

Źródło: opracowanie własne.

W trzech na pięć przypadków istotność zastosowanego testu ANOVA przyj-
muje wartości poniżej wartości krytycznej p = 0,05, co świadczy o istnieniu róż-
nic w opiniach pomiędzy respondentami biorącymi udział w pomiarze.

W przypadku wszystkich stymulatorów charakteryzujących się istotnością 
zaobserwowanych różnic występuje zależność na niskim poziomie. Założenie, 
że otwarcie granic znacznie ułatwiło kibicom wyjazdy na mecze piłki nożnej, 
znalazło potwierdzenie u wszystkich respondentów, choć widać podział opinii 
wynikający z różnicy wieku. Osoby poniżej 30. roku życia, choć uważają możli-
wość powstałą w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej za istotną, nie przy-
wiązują do niej aż takiej wagi, jak respondenci powyżej tej granicy wiekowej. 
Ponieważ ponad 60% spośród badanych to respondenci w wieku poniżej 30 lat, 
są to osoby zainteresowane poznawaniem świata, ale jednocześnie nieprzyzwy-
czajone do ograniczeń w zakresie swobodnego podróżowania, w tym również 
wyjazdów na mecze piłki nożnej. Mają one także teoretycznie największe możli-
wości podejmowania aktywności turystycznej, a jak wynika z badań, popularność 
turystyki młodzieżowej wciąż wzrasta14. Z jednej strony, są to osoby pełnoletnie, 
więc ich decyzje o wyjazdach nie są uzależnione od opiekunów prawnych, z dru-
giej natomiast większość kibiców w tym wieku – w ramach gospodarstw domo-
wych – nie pełni jeszcze funkcji decyzyjnych, by zapewnić byt oraz organizację 
wyjazdów turystycznych dla członków całych rodzin, mając jednocześnie środki 
fi nansowe na własne wydatki.

Podobny rozkład opinii dotyczy przychylności miejscowej ludności w sto-
sunku do przyjeżdżających kibiców piłki nożnej w związku z odbywającymi 
się zawodami. Odmienność znaczenia tego czynnika w procesie decyzyjnym 
dotyczącym podejmowania aktywności turystycznej o specyfi ce sportowej po-
lega na większym zróżnicowaniu ocen w ramach badanych kategorii wiekowych, 
ze szczególnym wskazaniem na przedstawicieli w wieku pomiędzy 35. a 50. 

14  H. Jasiak, A. Jotan, Leksykon sportu dla wszystkich, Wydawnictwo Centrum Artystyczno-
-Reklamowe, Warszawa 1998, s. 294.
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rokiem życia. Dla reprezentantów tego przedziału gotowość do współpracy ze 
strony rdzennych mieszkańców odgrywa ważną rolę. Potwierdzeniem najwięk-
szego zróżnicowania wpływu wieku w tym przypadku są wartości p = 0,007. 

Warto zwrócić uwagę na czynnik ułatwiający kibicom podejmowanie decy-
zji o wyjazdach na mecze piłkarskie organizowane poza granicami kraju, a jest 
nim łatwość nawiązywania kontaktów z obywatelami innych krajów poparta 
znajomością języków obcych. Co interesujące, najwięcej problemów w tym 
zakresie widzą przedstawiciele respondentów pomiędzy 25. a 35. rokiem życia.

Ostatnią z analizowanych cech osobowych mogących w istotny sposób 
wpływać na decyzje kibiców o podróżowaniu w celu uczestnictwa w widowi-
skach sportowych w ramach dyscypliny piłka nożna jest dochód gospodarstw 
domowych, których są członkami. Wartości średnich odzwierciedlających opinie 
reprezentantów poszczególnych przedziałów skali dochodu oraz wielkości sta-
tystyczne określające istnienie różnic i siłę związków zachodzących pomiędzy 
zmiennymi przedstawia tabela 6. W tym przypadku istotność różnic zanotowano 
w ocenie dwóch stymulatorów wpływających na decyzje badanych.

Tabela 6 

Dochód gospodarstw domowych respondentów a stymulatory 

Stwierdzenia doty-
czące stymulatorów 

podejmowania decyzji 
o wyjeździe na mecz 

piłkarski poddane 
ocenie respondentów 

−

x
Ogółem

Dochód respondenta (zł)
−

x Istotność
testu 

ANOVA
do 2000 2001–

3000  
3001–
4000 

powyżej 
4000

1 2 3 4 5 6 7

Otwarcie granic 
znacznie ułatwiło 

kibicom wyjazdy na 
mecze piłki nożnej 1,70 1,62 1,72 1,52 1,90 0,010

Przychylność miejsco-
wej ludności 

w stosunku do kibi-
ców jest wielkim 

atutem podczas wyjaz-
dów na mecze piłki 

nożnej 2,35 2,29 2,35 2,14 2,59 0,019
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1 2 3 4 5 6 7

Dla przeciętnego 
kibica biorącego 

udział w wyjazdowym 
meczu piłkarskim 

porozumiewanie się 
za granicą nie stanowi 
większego problemu 2,80 2,60 2,94 2,90 2,71 0,025

Dzisiejsze możliwości 
organizacyjne 

i techniczne bardzo 
ułatwiają kibicom 

podejmowanie decyzji 
o wyjazdach na mecze 

piłki nożnej 1,72 1,73 1,73 1,65 1,77 0,714
Dla przeciętnego 
kibica dotarcie na 

miejsce rozgrywania 
meczów nie stanowi 

kłopotu 2,52 2,33 2,64 2,50 2,55 0,109

Źródło: opracowanie własne.

Waga tej determinanty jest niezwykle istotna pod względem zdolności 
nabywczych prowadzonego gospodarstwa domowego, w tym również środków 
przeznaczanych na podróże w celach kibicowania podczas imprez piłkarskich, 
bez względu na rolę, jaką podróżujący kibic pełni w ramach rodziny. W każdym 
przypadku, bez względu na to, czy zainteresowany wyjazdem jest głównym żywi-
cielem rodziny, czy też nie generuje żadnych dochodów, w budżecie prowadzo-
nego gospodarstwa domowego wydatki związane z podróżowaniem przeważnie 
stanowią znaczne obciążenie. Szczególnie dotyczy to wyjazdów zagranicznych 
przy uwzględnieniu wciąż zauważalnych dysproporcji pomiędzy Polską a Europą 
Zachodnią na poziomie zarobkowania i obowiązujących cen.

Największe wydatki dla kibiców piłkarskich wiążą się oczywiście z ich 
uczestnictwem w wyjazdowych meczach piłki nożnej. Dlatego też związek 
poziomu dochodu gospodarstw domowych reprezentowanych przez fanów 
z ich aktywnością turystyczną ma największe znaczenie z punktu widzenia 
procesu decyzyjnego w zakresie uczestnictwa kibiców piłkarskich w meczach 
wyjazdowych. 

Czynniki kreujące pozytywne wrażenia wśród kibiców, a co za tym idzie 
– pobudzające ich do podejmowania decyzji o uczestnictwie w turystyce sporto-
wej – uzyskały wartości prawdopodobieństwa testowego i współczynnika korela-
cji na podobnym poziomie. W obu przypadkach zależność pomiędzy zmiennymi 
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jest znikoma. Skrajne oceny co do wpływu otwarcia granic na ułatwienie 
podróżowania oraz przychylności miejscowej ludności w stosunku do przy-
jeżdżających kibiców charakteryzują tę samą grupę respondentów. Największe 
znaczenie mają one dla przedstawicieli gospodarstw domowych o dochodzie 
pomiędzy 3001 a 4000 zł, natomiast najmniejsze dla kibiców wywodzących się 
z gospodarstw o najwyższym poziomie dochodu.

Turyści sportowi reprezentujący grupę średnio zamożnych gospodarstw 
domowych mogą pozwolić sobie na znaczące wydatki, lecz związane z po-
dróżowaniem nieregularnym. Wybierają oni mecze najbardziej atrakcyjne, choć 
kosztowne, rezygnując jednocześnie z uczestnictwa w wyjazdach o mniejszej 
atrakcyjności generujących koszty w mniejszym zakresie. Ich przewaga w prze-
prowadzonym pomiarze wiąże się właśnie z faktem wysokiej atrakcyjności więk-
szości wyjazdów, podczas których zbierano dane. 

W sytuacji gospodarstw domowych o najwyższym dochodzie kwestia 
wydatków związanych z wyjazdami na mecze piłkarskie przeważnie nie sta-
nowi obciążenia, co umożliwia udział kibicom w widowiskach najwyższej rangi 
bez względu na koszty. Przykładem może być poziom cen biletów podczas 
meczu Niemcy – Polska, kiedy wartość czarnorynkowa wejściówek przekraczała 
pięciokrotnie cenę nominalną, lub mistrzostwa świata organizowane w Korei 
i Japonii, których lokalizacja przesądzała o znacznym obciążeniu uczestników 
kosztami przejazdu i pobytu. Brak ograniczeń fi nansowych umożliwia również 
części najbardziej zaangażowanych miłośników futbolu regularne podróżowanie 
na wszystkie mecze ulubionej drużyny, bez względu na ich atrakcyjność. 

Przedstawione zależności pomiędzy dochodem gospodarstw domowych 
a uczestnictwem ich reprezentantów w turystyce sportowej potwierdzają wpływ 
tej determinanty na defi niowane w literaturze15 decyzje ogólne gospodarstw 
domowych, przesądzające o uczestnictwie w turystyce poprzez wybór konkretnej 
formy turystyki oraz decyzje szczegółowe, odnoszące się do wyboru konkret-
nych produktów turystycznych. 

Podsumowując rozważania na temat wpływu zmiennych niezależnych 
na postawy badanych kibiców, można stwierdzić, że doświadczenie fanów 
piłki nożnej w podróżowaniu, w odróżnieniu od ich płci, wieku oraz poziomu 
dochodu gospodarstw domowych nie ma wpływu na pojawienie się istotnych 

15  T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych: uwarunkowania, prawidłowo-
ści, przyszłość, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice 1994, s. 30–31. 
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różnic w wyrażanych przez nich opiniach dotyczących oceny determinant kształ-
tujących decyzje kibiców o wyjazdach na mecze piłkarskie.

SPORT TOURISM: STIMULATORS OF FOOTBALL FANS’ PARTICIPATION 
IN AWAY FOOTBALL MATCHES

Summary

The purpose of this article is the analyst of determinants facilitating a decision 
of planning and realization of journey with an intention of a participation in football 
matches. 

Investigative material, used in the article, has been assembled at employment 
of a primary survey method in the form of direct questionnaire, auditorium question-
naires and interviews. It performs measurement among fans from Pomeranian province 
travelling to football matches. Polish national team and other club teams representing 
province of Pomerania had taken part in differentiated rank contests.

Analysis of data estimates of the essentiality of an infl uence of factors stimulating 
football fans decision of taking up of a sports specify tourist activity, in compliance with 
their experiences in supporting and chosen personal features. 

It is possible to ascertain, after analyzing empirical material, that the most important 
factor for respondents for taking a decision about travelling to football matches is the ope-
ning of borders, that to a great extend facilitates unrestricted travelling. Next stimulators, 
according to their essentiality of infl uences on decisions of sports tourists, have turned 
out to be:
– organizational and technical capabilities facilitating collection of information 

and making decision about departures to football matches,
– favours of population inhabiting area where matches are held, 
– facility of travel to places where matches are held, 
– easiness of communicating out of country of origin.

It has been simultaneously established, that the experience of football fans in travel-
ling, as opposed to their sex, age and a level of household income, which they represent; 
does not have an infl uence on an apparance of important differences in expressed opinions 
concerning determinants forming fans’ decision about travelling to football matches.

Translated by Piotr Wojdakowski
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