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WSTĘP 
 
 
 
 Potencjał turystyczny to szerokie pojęcie obejmujące ogół elementów umoż-
liwiających rozwój turystyki na danym obszarze. Wśród nich można wyróżnić ele-
menty strukturalne, związane z czynnikami przestrzennymi oraz funkcjonalne, 
związane z działaniami podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych  
w działalność turystyczną. Obie grupy elementów są niezbędne dla rozwoju tury-
styki i ich łączne występowanie może przyczyniać się do jej rozwoju. Wydaje się 
jednak, że podstawowe znaczenie mają elementy strukturalne, obejmujące takie 
elementy, jak walory turystyczne czy zagospodarowanie turystyczne obszaru, sta-
nowiące podstawę dla wykreowania regionu jako atrakcyjnego turystycznie. Nie 
zmienia to faktu, że elementy funkcjonalne pozostają niezbędne w tym procesie, 
bowiem to od nich zależy, czy wykorzystanie posiadanych zasobów turystycznych 
(obejmujących zarówno walory turystyczne, jak i infrastrukturę) będzie możliwe  
i skuteczne. Również po stronie elementów funkcjonalnych leżą działania związane 
z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku regionu, które mogą mu zapew-
nić wysoką pozycję konkurencyjną.  
 Jednakże bazą dla działań podejmowanych przez zróżnicowane podmioty 
zaangażowane w rozwój turystyki w regionie pozostają elementy strukturalne. 
Wśród nich wyróżniają się elementy o charakterze przestrzennym, związane z wa-
lorami turystycznymi różnego typu i ich zagospodarowaniem, oraz elementy infra-
strukturalne, umożliwiające potencjalnym turystom dotarcie do regionu i satysfak-
cjonujące spędzenie czasu. Na bazie zróżnicowanych walorów turystycznych moż-
liwe jest wykreowanie produktów turystycznych skierowanych do konkretnych 
grup odbiorców, związanych np. z turystyką aktywną, wypoczynkową czy zdro-
wotną. Infrastruktura regionu z jednej strony jest niezbędna, aby turysta mógł za-
spokoić swoje podstawowe potrzeby bytowe, a z drugiej – może stać się podstawą 
samodzielnych atrakcji turystycznych lub produktów turystycznych dla takich ty-
pów turystyki, jak turystyka biznesowa czy konferencyjna. Kombinacja występują-
cych w przestrzeni elementów związanych z walorami turystycznymi i infrastruktu-
rą turystyczną oraz paraturystyczną powoduje zróżnicowanie przestrzenne potencja-
łu turystycznego.  
 Niniejsza publikacja obejmuje artykuły naukowe, których idea związana jest  
z prezentacją zagadnień przestrzennych potencjału turystycznego. Ze względu na 
obszerny zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, w ramach publikacji wy-
dzielono pięć głównych części dotyczących szczególnych aspektów potencjału 
turystycznego w ujęciu przestrzennym. Pierwsza z nich ma charakter ogólny  
i w sposób teoretyczny dotyczy podstawowych problemów potencjału turystyczne-
go, druga przedstawia kwestie związane z regionalnym zróżnicowaniem potencjału 
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turystycznego, kolejne dwie części koncentrują się wokół elementów strukturalnych 
potencjału turystycznego, takich jak walory turystyczne i infrastruktura turystyczna, 
ostatnia zaś część dotyczy aspektów ekologicznych potencjału turystycznego. 
 
 

Beata Meyer 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY REGIONU A KREOWANIE JEGO WIZERUNKU 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Literatura przedmiotu, w szczególności obcojęzyczna, nie definiuje jedno-
znacznie pojęcia „potencjał turystyczny”. Występuje w niej wiele innych określeń, 
które nie są tożsame z potencjałem regionu na rzecz rozwoju turystyki, ale oddają 
jego istotę. Jeśli przyjąć, iż potencjał turystyczny tworzą wszystkie komponenty, 
dzięki którym można liczyć na ilościowe i jakościowe zmiany w turystyce (na 
obecnym etapie i w przyszłości), to można do niego zaliczyć zarówno walory przy-
rodnicze i antropogeniczne, atrakcje turystyczne różnego typu, infrastrukturę tury-
styczną, lokalizację obiektów noclegowych, a także dostępność wielu usług i pro-
duktów, bez których turyści nie mieliby szans otrzymać pełni satysfakcji. To szero-
kie rozumienie potencjału turystycznego wykracza poza ramy atrakcyjności tury-
stycznej regionu, a tym samym ujmuje kompleksowo warunki rozwoju (głównie 
mocne strony i szanse) turystyki na tym obszarze. Wśród komponentów potencjału 
turystycznego regionu szczególną rolę odgrywa jego atrakcyjność turystyczna oraz 
produkty turystyczne. 
 Zagadnienie atrakcyjności turystycznej jest podejmowane w polskiej literatu-
rze przedmiotu, choć można dostrzec w tej dyskusji podejścia doceniające rolę 
produktów turystycznych w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej obszaru. Pro-
dukty turystyczne (w ujęciu teoretycznym) analizowane są w kontekście marki, 
funkcji, konkurencyjności, a więc i potencjalnej roli, jaką odgrywają w rozwoju 
społeczno-gospodarczym i kształtowaniu wizerunku miejsc pobytów turystycznych. 
Sam potencjał zwykle stanowi punkt wyjścia do dyskusji, a nie wynik świadomych 
koncepcji kształtowania możliwości intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie 
doskonalonych warunków naturalnych czy antropogenicznych. Celowe wydaje się 
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więc przeanalizowanie treści obu terminów („potencjał turystyczny” i „produkt 
turystyczny”) w ujęciu regionu oraz ukazanie ich roli w kształtowaniu wizerunku 
tego obszaru.  
 
 
1. Potencjał turystyczny a produkt turystyczny regionu 
 
 Ujęcie marketingowe pozwala na rozumienie produktu jako zespołu wartości 
stanowiącego przedmiot wymiany rynkowej. Biorąc pod uwagę fakt, iż podstawo-
wym celem każdego produktu jest zaspokojenie potrzeb konsumentów, można 
przyjąć, że zarówno przedmiot materialny, jak i usługa, miejsce, idea lub organiza-
cja czy obszar posiadają cechy, dzięki którym zaspokajają potrzeby konsumentów, 
a więc są produktem.  
 Produkt turystyczny nie posiada jednolitej definicji, przez co w literaturze 
przedmiotu można spotkać wiele jego interpretacji. Według niektórych autorów 
produkt turystyczny ma postać wieloaspektową, ponieważ może obejmować miej-
sce (kierunek wyjazdu), usługę (pakiet operatora turystycznego, na który składa się 
miejsce w samolocie, pokój hotelowy, wyżywienie i inne udogodnienia) i czasami 
pewne produkty materialne (np. pamiątki z podróży), aby zachęcić do kupna usłu-
gi1. 
 W szerokim ujęciu produktu turystycznego może być odzwierciedlona jego 
istota poprzez dostępność na rynku jako pakietu materialnych i niematerialnych 
składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego. G. Gołembski 
zalicza do produktu turystycznego wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w 
związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania, i to zarówno przed rozpo-
częciem podróży, jak i w jej trakcie i w czasie pobytu poza miejscem zamieszka-
nia2. Takie pojęcie produktu turystycznego pozwala na „wkomponowanie” w jego 
strukturę wszystkiego, co turyści pragną zakupić i otrzymać w systemie świadczeń 
społecznych, dla zaspokojenia swoich potrzeb związanych z podróżowaniem,  
a także tego, czego pragną doświadczyć dzięki konsumpcji turystycznej. Produkt 
turystyczny może więc obejmować dobra materialne, usługi, dobra powiązane  
z usługami (najczęściej jako komplementarne do nich), a także całą wiązkę wartości 
niematerialnych (doznań, odczuć, emocji), będących rezultatem zarówno uczestni-
czenia w samym wyjeździe, jak i związanych z obcowaniem z bliskim i dalszym 
otoczeniem imprezy turystycznej. To szerokie ujęcie istoty produktu turystycznego, 
głównie strukturalne w swojej istocie, stwarza możliwość spojrzenia na określony 
obszar z wyeksponowanymi funkcjami turystycznymi jako kompleksowy produkt, 

                                                 
1  J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114. 
2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 1998. 
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łatwo poddający się elastycznemu oddziaływaniu, mimo charakterystycznego dla 
niego wysokiego stopnia złożoności. Konsumpcji takiego produktu towarzyszy 
zwykle cały pakiet korzyści materialnych i niematerialnych (np. przyjemności, 
radości, zadowolenie), dzięki którym turysta chce na dany obszar powracać. Te 
cechy kompleksowego produktu turystycznego zauważa V.T.C. Middleton3, wska-
zując, że produkt turystyczny może być zdefiniowany jako pakiet składników mate-
rialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu 
docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne za okre-
śloną cenę. Z takiego ujęcia istoty kompleksowego produktu wynika możliwość 
łączenia pakietu przeżyć z potencjałem ekonomicznym i społecznym danego regio-
nu, co w konsekwencji prowadzi do ukształtowania pojęcia produktu (komplekso-
wego) turystycznego regionu. Znane z literatury pojęcie „produktu turystycznego”, 
zdefiniowane w węższym i szerszym znaczeniu, może być wykorzystane do okre-
ślenia jego istoty i funkcji w regionie. Według tego podejścia produkt turystyczny 
może być wyróżniony sensu stricto i sensu largo: 

 sensu stricto – wszystko to, co turyści kupują oddzielnie (np. transport lub 
zakwaterowanie) lub w formie pewnego zestawu (pakietu) usług; 

 sensu largo – kompozycja tego, co turyści robią oraz walorów urządzeń  
i usług, których w tym celu używają; z perspektywy turysty produkt tury-
styczny obejmuje całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia 
domu do chwili powrotu.  

 Drugie ujęcie połączone z danym obszarem (regionem) oddaje istotę jego 
produktu turystycznego zdolnego do spełnienia oczekiwanych przez turystę funkcji. 
 W literaturze4,5 najczęściej wyróżnia się pięć najważniejszych składników 
produktu turystycznego, które stanowią: 

 atrakcje i środowisko miejsca docelowego, np. środowisko naturalne, za-
bytki, atrakcje kulturowe i religijne; 

 infrastruktura miejsca docelowego (baza noclegowa, gastronomiczna, 
transport w miejscu docelowym); 

 dostępność miejsca docelowego – środki transportu, a także infrastruktura; 
 wizerunek miejsca docelowego, istniejący w świadomości potencjalnych 

klientów i mający ogromny wpływ na podejmowanie przez nich decyzji  
o wyjeździe w określone miejsce; 

 cena płacona przez konsumenta, uzależniona np. od standardu świadczo-
nych usług, pory roku, miejsca. 

                                                 
3  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996. 
4  Kompendium wiedzy o turystyce…, op.cit., s. 68. 
5  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2005, s. 75. 
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 Kompleks tych cech układa się również w wiązkę komponentów oddających 
funkcje turystyczne obszaru, a więc są to własności kompleksowego produktu tury-
stycznego regionu, który – jako całościowe świadczenie – nabiera cech charaktery-
stycznych dla usług, takich jak: komplementarność, złożoność, nieuchwytność, 
jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsumpcji, brak możliwości wytwarza-
nia na zapas; zaś ze specyfiką ruchu turystycznego wiąże się jego sezonowość. 
Otoczenie naturalne ruchu turystycznego (czyste powietrze, spokój) z jednej strony 
ściśle wiąże go z danym obszarem, z drugiej zaś – uniemożliwia jego zweryfikowa-
nie przed aktem konsumpcji, którą to konsumpcję jakość tego otoczenia warunkuje. 
 Nieodłączną właściwością produktu turystycznego jest jego związek z czasem, 
przez co powiązany jest on z sezonowością ruchu turystycznego, sezonowością jego 
sprzedaży i konsumpcji, a także jego zależność od atrybutów danego regionu (np. 
postaw i zachowań lokalnej społeczności).  
 Kompleksowy produkt turystyczny regionu powinien nie tylko zaspokoić 
komplementarnie potrzeby turystów, których realizacja ma spełnić potrzebę główną 
– cel wyjazdu. Produkt ten ma za zadanie współtworzyć wizerunek regionu w per-
cepcji zarówno obecnych, jak i przyszłych (potencjalnych) turystów. Marketingowe 
ujęcie produktu turystycznego prezentowane w literaturze6,7,8 najczęściej wyodręb-
nia następujące wymiary produktu turystycznego: 

 rdzeń (istota) produktu, 
 produkt rzeczywisty (podstawowy), 
 produkt powiększony (ulepszony, poszerzony), 
 produkt potencjalny. 

 W odniesieniu do kompleksowego produktu turystycznego regionu te kompo-
nenty mogą przybierać szerszy zakres niż zwykle przypisuje się im w literaturze. 
Rdzeń produktu współgra ściśle z rdzeniem korzyści związanych z głównym mo-
tywem podróżowania. Przykładowym rdzeniem korzyści wywodzących się z od-
wiedzenia danego regionu może być zaspokojenie potrzeby jego poznania lub po-
lepszenie stanu zdrowia w otoczeniu czystego środowiska. Zwiedzenie interesują-
cego pod względem historycznym obszaru i poznanie jego wartości kulturowych 
może towarzyszyć motywom podróżowania związanym z chęcią nauczenia się 
czegoś nowego lub doświadczenia nowych wrażeń. 
 Produkt rzeczywisty obejmuje komponenty warunkujące realizację wyjazdu, 
takie jak: przejazd, noclegi, posiłki, które mogą być zróżnicowane w zależności od 
cech turystycznych regionu z jednej strony oraz wymagań konsumentów i ogólnych 
warunków rynkowych z drugiej. Realizacja potrzeb turystów uwarunkowana jest 

                                                 
6  Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1997. 
7  Marketing usług turystycznych…, op.cit. 
8  Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionów, red. H. Sasinowski, Wydawnictwo 

WSM, Białystok 2004. 
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więc stworzeniem przez miejscowości oraz regiony turystyczne odpowiedniej infra-
struktury ekonomicznej i technicznej. 
 Produkt poszerzony regionu zawiera dodatkowe świadczenia w stosunku do 
jego funkcji wynikających z walorów, dostępności i stanu zagospodarowania tury-
stycznego. Tworzyć go mogą wszelkiego typu imprezy i przedsięwzięcia (ang. 
events), dzięki którym satysfakcja turysty może być zwiększona. 
 Istota produktu potencjalnego w ujęciu obszaru turystycznego może być okre-
ślona jako taki zestaw produktów materialnych, świadczeń i doznań, które mogłyby 
w przyszłości dodatkowo wzbogacić produkt turystyczny i tym samym przyciągnąć 
nowych nabywców dodatkowych atrakcji podczas pobytu w danym regionie. Tury-
stów mogą również motywować do ponownych wyjazdów na dany obszar zapo-
wiedzi nowych elementów imprez lub całkowicie odmiennie zorganizowanych 
pobytów, które nie tylko wzbudzą ciekawość, ale i sprawią, iż turyści osiągną wię-
cej satysfakcji. 
  A. Panasiuk9 – poza wymienionymi strukturami – wyodrębnił jeszcze produkt 
psychologiczny, stanowiący wszystko to, co pozostanie w świadomości klienta od 
momentu pierwszego kontaktu z produktem, aż do zakończenia jego konsumpcji. 
Przedsiębiorstwa turystyczne powinny więc dążyć do tego, aby turysta był w pełni 
usatysfakcjonowany z dokonanego wyboru, przez co zwiększy się prawdopodo-
bieństwo utrzymania klienta w firmie oraz pozytywnego rozgłosu wśród ewentual-
nych przyszłych odbiorców. Rozważając w tym kontekście turystyczny produkt 
regionu, należy rozpatrywać go jako dynamiczny obiekt zmian, którymi należy 
zarządzać, kierując się polityką społeczno-gospodarczą (w tym turystyczną) kraju  
i tego obszaru. Zmiany te są realne w sferze zarówno walorów naturalnych (np. 
poprzez intensyfikację działań na rzecz ochrony środowiska), jak i ich wykorzysta-
nia do uatrakcyjnienia kompleksowego produktu turystycznego regionu (np. dzięki 
rozwojowi infrastruktury turystycznej, zwiększeniu dostępności komunikacyjnej 
czy dodaniu nowych funkcji produktowi). Konsekwentnie wdrażane zmiany  
w produkcie, w celu coraz pełniejszego dostosowania jego cech do potrzeb klienta-
turysty, stanowią istotny komponent budowania marki produktu, a ta – jeden  
z ważniejszych instrumentów marketingowego różnicowania produktu i obsza-
ru/regionu jako całości. 
 Marka produktu definiowania jest często jako zespół cech, dzięki którym pro-
dukt zapewnia korzyści funkcjonalne turyście i wartości dodane, które konsumenci 
cenią na tyle, aby zrealizować zakup. Biorąc pod uwagę fakt, iż korzyści płynące  
z konsumpcji produktu są szacowane i oceniane przez jego nabywcę, pojęcie marki 
produktu turystycznego regionu zawiera element symboliczny, związany ze świa-
domością konsumentów zarówno w zakresie identyfikacji potrzeb, jak i korzyści 
wynikających z ich zaspokojenia w związku z pobytem w danym regionie. 

                                                 
9  Marketing usług turystycznych…, op.cit. 
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  Marka jako zespół cech funkcjonalnych i emocjonalnych dostarczanych przez 
produkt tkwi w nim samym, a jako zespół korzyści (oczekiwanych lub doznanych) 
istnieje w świadomości nabywcy. W przypadku kompleksowego produktu tury-
stycznego regionu może to skutkować takim zachowaniem turystów, że nie będą 
oni bezwarunkowo zainteresowani zakupem produktów; ich decyzje nabywcze 
będą ściśle związane z marką, zawierającą również wyobrażenia turystów o walo-
rach produktu.  
 Marka produktu turystycznego regionu jest tworzona przez produkt fizyczny 
(walory przyrodnicze i antropogeniczne, infrastrukturę turystyczną i towarzyszącą) 
w zestawieniu z nazwą marki, promocją oraz wszystkimi działaniami z zakresu 
dystrybucji a także z emocjonalnymi i kulturowymi aspektami konsumpcji tury-
stycznej. Dzięki marce oferta turystyczna regionu będzie się wyróżniała na tle ofert 
konkurencyjnych oraz zapewni konsumentowi niezbędne informacje dotyczące 
potencjalnych korzyści funkcjonalnych i symbolicznych; może się to przyczynić do 
wzmocnienia wizerunku regionu oraz powstania lojalnego kręgu nabywców. 
 Marka produktu wspomaga realizację wielu celów, a wśród nich identyfikację 
produktu (regionu) oraz wyróżnienie produktu spośród konkurencji. Identyfikacja 
marki to proces jej poznawania, utrwalania i zachowania w świadomości obecnych 
i przyszłych nabywców poprzez komunikację marketingową i konsumpcję. Turyści 
przebywający w danym regionie nabywają doświadczenia i wiedzy, dzięki którym 
marka tego obszaru zyskuje na znaczeniu w odbiorze turystów, również w ich przy-
szłych decyzjach nabywczych.  
 Zapewnienie wyróżnienia się produktu turystycznego regionu z konkurencji 
jest uwarunkowane przede wszystkim odpowiednim powiązaniem produktu z klien-
tem. Badanie potrzeb i pragnień konsumentów pomaga w identyfikacji cech pro-
duktu turystycznego oczekiwanego przez klientów, aby wzbudzić zainteresowanie 
regionem, zachęcić turystów do przyjazdu.  
 W pojęciu marki opartym na koncepcji struktury produktu J. Kall10 wyróżnił 
cztery poziomy: poziom rodzajowy, poziom oczekiwany, poziom poszerzony, po-
ziom potencjalny. Każdy z tych poziomów odgrywa swoistą rolę w budowaniu, 
ewolucji i umacnianiu marki produktu turystycznego regionu. Poziom rodzajowy 
marki – stanowiąc jej wewnętrzny składnik – dzięki swoistym cechom materialnym 
i niematerialnym regionu wyróżnia go na tle innych marek (innych obszarów). Pod-
stawowa korzyść z konsumpcji produktu tkwi w rdzeniu (jądrze), który jest głów-
nym elementem marki11. Poziom oczekiwany marki produktu turystycznego regio-
nu jest zwykle określany przez pryzmat minimalnych wymagań docelowego seg-
mentu jego klientów (funkcji, skuteczności działania podczas świadczenia usług, 
ceny itp. cech).  

                                                 
10  J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 11–12. 
11  J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 17. 
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 Poszerzenie marki to dodatkowe walory produktu turystycznego regionu, 
które sprawią, że marka ta będzie się wyróżniała na tle porównywalnych marek 
podstawowych. Poza tym walory te stworzą możliwość uzyskania przez turystę w 
przyszłości dodatkowych korzyści. Dzięki poszerzeniu marki można zróżnicować 
produkt, przez co możliwe jest jego dostosowanie do potrzeb i oczekiwań turystów 
odwiedzających dany region. 
 
 
2. Markowe produkty turystyczne a kreowanie wizerunku regionu 
 
 Silna marka produktu turystycznego to jedna z najbardziej skutecznych metod 
promocji regionów, które identyfikują się z funkcjami turystycznymi. Realna atrak-
cyjność turystyczna regionu, szczególnie jeśli jest uznawana za bardzo wysoką, 
może wzrosnąć dzięki umocnieniu marki. 
 Korzyści wynikające z wprowadzania markowych produktów turystycznych 
na rynek są dostrzegane zarówno przez konsumentów, jak i producentów. Marka 
produktu turystycznego w regionie może przynieść następujące pozytywne zmiany: 

 zwiększenie różnic między produktami i wyeksponowanie przewagi marki 
produktu turystycznego danego regionu nad innymi; 

 stymulowanie powrotów turystów do regionu; najważniejsze decyzje o za-
kupie motywowane są bowiem przyzwyczajeniami – klienci kupując okre-
śloną markę, mają w pamięci satysfakcję z poprzedniego pobytu w regio-
nie; 

 poszerzenie oferty; posługując się obowiązującym wizerunkiem marki pro-
duktów turystycznych w regionie, stwarza się większą możliwość wprowa-
dzenia pod jej skrzydłami nowych produktów, co przyczyni się do ograni-
czenia kosztów; 

 uzyskanie wyższej ceny.  
 Modyfikacja produktu turystycznego jest istotnym czynnikiem wzmacniają-
cym wizerunek miejsca pobytu turystycznego na etapie, gdy oferta podawana jest 
na rynek. Pełna ocena tego produktu – a więc i percepcja wizerunku miejsca pobytu 
– następuje w procesie konsumpcji i po skorzystaniu z usługi. W rezultacie wizeru-
nek miejsca recepcji turystycznej kształtowany jest nie tylko przez zmodyfikowaną 
ofertę turystyczną, lecz głównie przez człowieka – personel uczestniczący w pro-
dukcji usługi i obsługujący turystę. Poszukując syntetycznego wyrazu wizerunku 
miejsca pobytu turystycznego, można przyjąć, iż na proces jego budowania i umac-
niania składają się następujące – komplementarne względem siebie – komponenty: 

 walory turystyczne, 
 sposób zarządzania nimi,  
 kreatywne podejście do oferty (modyfikacja produktów, wprowadzanie 

nowych), 
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 kultura obsługi procesu świadczenia usługi, 
 relacja z klientami/turystami, 
 elastyczność w kontakcie z klientem, 
 polityka jakości produktów.  

 Efekty synergiczne wynikające z wykorzystania odpowiednio dobranej kom-
pozycji przedstawionych powyżej komponentów stanowią przesłanki kreowania 
pożądanego wizerunku danego obszaru/regionu. Każdy z tych elementów odgrywa 
różną rolę w kształtowaniu wizerunku podmiotu i miejsca świadczenia usługi. 
 Jakość usług turystycznych zarówno w swojej warstwie strukturalnej, jak  
i funkcjonalnej, kształtuje – z jednej strony – satysfakcję klienta, a z drugiej – wize-
runek miejsca świadczenia oraz usługodawcy jako podmiotu. Tym samym jakość 
jako kompleks cech, dzięki którym produkty przynoszą wiązkę korzyści użytkow-
nikom (świadczeniobiorcom), jest czynnikiem opiniotwórczym i oddziałującym na 
rzeczywistą pozycję podmiotu na rynku oraz na jego postrzeganie przez otoczenie.  
  Znaczna część komponentów usługi turystycznej jest zależna od człowieka 
obsługującego turystę oraz samego turysty, w konsekwencji czego dostrzega się 
zależność wizerunku świadczeniodawcy od obu stron biorących udział w procesie 
świadczenia usługi. Skuteczność tworzenia lub podtrzymywania wizerunku tury-
stycznego regionu jest pochodną nie tylko potencjału turystycznego fizycznie do-
stępnego, ale również – procesu kształcenia kadr dla turystyki, których udział  
w tym potencjale nie jest kwestionowany. Turystyka jest sektorem inwestowania  
o długim okresie zwrotu nakładów, w tym ponoszonych na doskonalenie umiejęt-
ności personelu. Ten typ inwestycji jest jednak konieczny, gdyż warunkuje spełnie-
nie oczekiwań turysty względem zakupionych produktów oraz wpływa pośrednio 
na poprawę wizerunku obszaru pobytu turystycznego. 
  Jakość usług turystycznych jest więc jednym z czynników współdecydujących 
o relacjach producent - konsument (turysta). Z drugiej zaś strony relacje potencjał 
turystyczny - turysta kształtują wizerunek miejsca pobytu turystycznego. Problem 
tkwi jednak w ograniczonych możliwościach utrzymania walorów turystycznych  
w takiej „formie”, aby kreowały jedynie pozytywne relacje z turystą. Inwestycje w 
turystykę, szczególnie dla utrzymania walorów przyrodniczych (ale i antropoge-
nicznych), daleko wykraczają poza finansowanie dziedzictwa narodowego i przed-
sięwzięć kulturalnych, infrastruktury turystycznej czy komunalnej. Pośrednio ich 
rozwój wpływa na aktywizację obszarów zurbanizowanych i powoduje redystrybu-
cję środków finansowych według kryterium atrakcyjności turystycznej miast lub 
regionów. 
  Walory występujące w regionach jeszcze nie zaktywizowanych turystycznie 
odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie zmian w wizerunku danego obszaru. 
Intensyfikacja turystyki oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, kreatywno-
ści przedsiębiorców oraz innowacyjności jest najczęściej istotnym założeniem re-
gionalnej polityki turystycznej, lecz w praktyce nie zawsze prowadzi do budowania 
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lub utrwalenia turystycznego wizerunku obszaru, gdyż „przegrywa” z tymi formami 
turystyki, których rozwój uwarunkowany jest istniejącymi i rozpoznawalnymi wa-
lorami turystycznymi. Cierpi na tym wizerunek turystyczny obszaru, gdyż utrwala 
się w percepcji klienta jako mało dynamiczny, a więc nie zawsze nadążający za 
zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami turystów. Kreatywność i innowa-
cyjność w myśleniu i działaniu podmiotów turystycznych są warunkiem rozwoju tej 
sfery życia społeczno-gospodarczego i umacniania jej wizerunku jako filara gospo-
darki. Sam wizerunek, będąc istotnym czynnikiem podejmowania decyzji przez 
turystów o przyjazdach do danego regionu12, stanowi w znacznym stopniu o dyna-
mice jego rozwoju.  
  
 

TOURISM ATTRACTIVENESS OF A REGION  
AND AN IMAGE CREATION THROUGH PRODUCTS 

 
 

Summary 
 
 The purpose of the article is to analyse relationships between tourism attractive-
ness of a region and its tourism products. The importance of tourism products develop-
ment for new image of a region is stressed and a complexity of products has been 
shown as a factor shaping tourist’ satisfaction. Branding of tourism products is seen as 
component of competitive image of a region/tourist destination. The need of special 
product policy development has been stressed and its role for complementary supply 
activities is shown. 
 

Translated by Barbara Marciszewska 
 
 

                                                 
12  G. McCartney, The Impact of the 50th Macao Grand Prix on Macao’s Destination Im-

age, “International Journal of Event Management Research” 2005, T.1., N.1., s. 61. 
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Wprowadzenie 
 
 Możliwości rozwoju turystyki na danym obszarze są determinowane przez 
szereg czynników o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich podstawowe znacze-
nie nadal mają występujące na danym obszarze zasoby i walory turystyczne, które 
jednak coraz częściej są wynikiem działalności człowieka mającej na celu wykre-
owanie atrakcji mogących przyciągnąć turystów na dany obszar. Jednakże osią-
gnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej przez region wymaga określonych działań 
związanych z planowaniem, kreowaniem oraz promocją i koordynacją przedsię-
wzięć podejmowanych przez podmioty w nim funkcjonujące. Wydaje się, że część 
z tych działań jest uzależniona od aktywności samorządów lokalnych w zakresie 
turystyki. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja znaczenia samorządu 
wśród innych elementów potencjału turystycznego obszaru oraz analiza działań na 
rzecz rozwoju turystyki wybranych samorządów gminnych w województwie za-
chodniopomorskim. 
 
 
1. Zróżnicowanie elementów potencjału turystycznego 
 
 Potencjał turystyczny jest definiowany jako wszystkie elementy środowiska 
geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane  
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do uprawiania turystyki lub zajmowania się turystyką1. Tak szerokie rozumienie 
pojęcia „potencjał turystyczny” powoduje uwzględnianie w jego ramach bardzo 
wielu czynników, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą oddziaływać na 
rozwój turystyki w regionie. W najbardziej ogólnym ujęciu elementy potencjału 
turystycznego określa się mianem zasobów, czyli obiektywnie istniejących czynni-
ków, które w określonej sytuacji mogą zostać wykorzystane dla rozwoju turystyki. 
Wyróżnia się zasoby o charakterze strukturalnym i funkcjonalnym. Zasoby struktu-
ralne w sposób bezpośredni odnoszą się do istniejących w regionie elementów, 
które mogą być wykorzystane w procesie kreowania produktu turystycznego obsza-
ru. Wśród zasobów strukturalnych znajdują się czynniki bezpośrednio związane  
z danym obszarem, obejmujące następujące elementy: walory turystyczne (bardziej 
właściwe byłoby używanie szerszego pojęcia „atrakcji turystycznych”), zagospoda-
rowanie turystyczne i wynikająca z niego dostępność komunikacyjna obszaru oraz 
pozostałe czynniki mogące sprzyjać rozwojowi turystyki, takie jak np. wolne tereny 
pod inwestycje turystyczne.  Zasoby funkcjonalne to ogół czynników, które mogą 
być pomocne w zagospodarowaniu istniejących zasobów strukturalnych, obejmują-
cy zarówno elementy wewnętrzne związane bezpośrednio z danym obszarem, jak  
i zewnętrzne w stosunku do niego. Wśród zasobów funkcjonalnych należy wyróż-
nić: 

1. Uwarunkowania ekonomiczne związane z rozwiązaniami prawnymi i fi-
nansowymi, wpływającymi na podejmowanie decyzji o prowadzeniu 
działalności turystycznej oraz jej efektywności. Uwarunkowania te mogą 
mieć zarówno charakter wewnętrzny (np. ułatwienia stwarzane dla przed-
siębiorców turystycznych w regionie), jak i zewnętrzny (np. możliwości 
kredytowania inwestycji turystycznych). 

2. Uwarunkowania demograficzne wynikające z cech społeczności lokalnej, 
dotyczących zarówno takich aspektów, jak wolne zasoby siły roboczej 
czy struktury demograficzne, jak i aktywności w zakresie podejmowania 
działalności o charakterze turystycznym. 

3. Uwarunkowania psychologiczne dotyczące percepcji regionu przez po-
tencjalnych turystów oraz tradycji wypoczynku na danym obszarze. 

4. Uwarunkowania technologiczne i ekologiczne związane z możliwościami 
lepszego przystosowania walorów turystycznych do wykorzystania przez 
turystów, przy jednoczesnym zachowaniu warunków ich ochrony przed 
degradacją, co w szerszym ujęciu oznacza czynniki warunkujące sprawne 
funkcjonowanie systemu turystycznego przy zachowaniu zasad rozwoju 
zrównoważonego. 

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31. 
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5. Uwarunkowania polityczne obejmujące działania podejmowane przez 
władze państwowe i samorządowe na rzecz rozwoju turystyki na właści-
wym poziomie decyzyjnym. 

 
 
2. Znaczenie samorządu w procesie kreowania i promocji regionalnego/lokal- 
    nego produktu turystycznego 
 
 Wielość elementów składających się na potencjał turystyczny obszaru spra-
wia, że za jego wykorzystanie odpowiada wiele podmiotów, których cele nie zaw-
sze są spójne, a często wręcz sprzeczne. Stąd wyjątkowo istotne znaczenie ma pro-
wadzenie właściwej polityki lokalnej, pozwalającej na stworzenie takich warun-
ków, aby działania prowadzone przez różne podmioty przynosiły korzyści indywi-
dualne, powodując równocześnie osiągnięcie maksymalnego efektu lokalnego. 
 Lokalna polityka turystyczna powinna tworzyć podstawy aktywnego wspiera-
nia rozwoju turystyki i jej otoczenia oraz kształtowania jej struktury. Politykę tury-
styczną na szczeblu lokalnym w Polsce koordynują władze gminne i powiatowe. 
Zakres zadań samorządów gminnych w zakresie turystyki jest następujący2: 

1. Zadania aktywizujące lokalną gospodarkę turystyczną bezpośrednio 
związane z funkcjonowaniem tego sektora obejmujące m.in. następujące 
działania: 
 programowanie rozwoju turystyki w gminie, 
 kreowanie i promocję lokalnego produktu turystycznego,  
 tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębior-

czości turystycznej oraz propagowanie idei rozwoju turystyki wśród 
mieszkańców, 

 tworzenie struktur organizacyjnych działających na rzecz rozwoju tu-
rystyki w gminie, 

 przystosowanie przestrzeni turystycznej gminy do pełnienia funkcji 
turystycznej. 

2. Zadania o charakterze ogólnogminnym, wpływające na funkcjonowanie 
gospodarki turystycznej, wśród których należy wymienić: 
 zapewnienie ładu przestrzennego, bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego, 
 działania w zakresie ochrony środowiska, 
 rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, w tym transportowej, 
 działalność kulturalną oraz na rzecz rozwoju kultury fizycznej i spor-

tu. 

                                                 
2  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 394. 
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3. Zadania obowiązkowe nałożone na gminy na mocy aktów prawnych, ta-
kie jak np.: 
 ewidencja obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji, 
 przeprowadzanie kontroli w obiektach świadczących usługi turystycz-

ne wraz z możliwością zastosowania nakazu wstrzymania świadczenia 
usług, 

 zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gmi-
ny w celach turystycznych. 

 Zaprezentowane zadania nie mają charakteru obligatoryjnego, są traktowane 
jako zadania własne samorządów terytorialnych o charakterze fakultatywnym. Sa-
morządy mogą podejmować działania w zakresie zaprezentowanych zagadnień, 
jeśli uznają je za istotne z punktu widzenia rozwoju gminy. W przypadku gmin 
dysponujących wyraźnym potencjałem turystycznym, najczęściej głównie w postaci 
walorów turystycznych, działania samorządu stają się niezbędnym elementem 
umożliwiającym wykorzystanie posiadanych zasobów. Im większa aktywność 
władz samorządowych, tym bardziej szczegółowy sposób formułowania zadań  
w zakresie lokalnego rozwoju turystyki i tym większa szansa na wykreowanie  
i wypromowanie konkurencyjnego produktu turystycznego. 
 
 
3. Aktywność wybranych samorządów lokalnych w województwie zachodnio- 
    pomorskim w procesie wykorzystania potencjału turystycznego3 
 
 W celu oceny aktywności samorządów lokalnych w procesie kreowania ob-
szarowych produktów turystycznych przeprowadzono ankietę obejmującą grupy 
pytań dotyczących następujących zagadnień: 

 miejsca turystyki w dokumentach strategicznych gminy oraz zaangażowa-
nia gminy w tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, 

 występowania lokalnych produktów turystycznych w gminie oraz zakresu 
podejmowanych działań na rzecz ich promocji, 

 poziomu zaangażowania samorządu lokalnego, mieszkańców gminy oraz 
lokalnych przedsiębiorców w działania na rzecz rozwoju turystyki w gmi-
nie, 

 współpracy krajowej, jak i międzynarodowej gminy w zakresie rozwoju tu-
rystyki, 

 udziału gminy w ponadlokalnych inicjatywach na rzecz rozwoju turystyki, 
 zakresu działań inwestycyjnych w gminie oraz źródeł ich finansowania. 

                                                 
3  Na podstawie badań przeprowadzonych przez Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdro-

wiskowej Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersyte-
tu Szczecińskiego w 2008 roku. 
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 Do badań wybrano 12 gmin województwa zachodniopomorskiego o zróżni-
cowanym potencjale turystycznym w czterech kategoriach: nadmorskie (Rewal, 
Świnoujście, Kołobrzeg), pojezierne (Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Połczyn-
Zdrój), przygraniczne (Widuchowa, Cedynia, Kołbaskowo) i rolnicze (Kobylanka, 
Przelewice, Karlino). Taki dobór gmin miał na celu dokonanie analizy porównaw-
czej działań samorządów w obszarach o odmiennych warunkach przyrodniczych i 
gospodarczych, w różnym stopniu predysponowanych do rozwoju obszarowych 
produktów turystycznych. Konkretne trzy gminy w każdej z kategorii zostały wyty-
powane w oparciu o wykorzystanie następujących elementów: 

 wskaźnika TMR (atrakcyjności turystycznej) gmin województwa zachod-
niopomorskiego, 

 informacji na temat kierunków i możliwości rozwoju turystyki zawartych  
w Strategii rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 
2015 roku, 

 wiedzy własnej autorów na temat zróżnicowanych aspektów rozwoju tury-
styki w gminach w województwie zachodniopomorskim (pochodzących  
z badań przeprowadzonych do innych opracowań). 

 Odpowiedzi udzielone na pytania związane z zaangażowaniem samorządu 
lokalnego w tworzenie warunków dla rozwoju turystyki (w tym koniecznych inwe-
stycji dla rozwoju turystyki i środków na ich realizację) pozwalają na stwierdzenie, 
że wszystkie z ankietowanych gmin posiadają strategię rozwoju i jest w niej 
uwzględniona turystyka. Ponad połowa z przebadanych jednostek samorządu lokal-
nego wskazała, że głównym celem rozwoju gminy jest wzmacnianie rozwoju go-
spodarczego oraz pozycji konkurencyjnej w oparciu o turystykę. Znaczenie turysty-
ki jako głównej osi rozwoju gminy jest szczególnie zauważalne w przypadku prze-
badanych gmin nadmorskich i gmin rolniczych. Spośród badanych jednostek jedy-
nie dwie gminy nadmorskie i jedna przygraniczna posiadają wyodrębnione jednost-
ki składające się z dwu- lub trzyosobowego zespołu odpowiedzialnego za rozwój 
turystyki, zaś dwie gminy pojezierne, jedna z gmin nadmorskich i jedna rolnicza 
(Kobylanka) posiadają w strukturach urzędu jednoosobowe stanowisko, w którego 
zakres działań wchodzą między innymi sprawy związane z rozwojem turystyki. 
Oznaczać to może, że pomimo tego, iż gminy (przede wszystkim rolnicze) dostrze-
gają potencjał, jaki wiąże się z rozwojem turystyki, to brak wystarczających środ-
ków budżetowych nie pozwala na tworzenie odrębnych stanowisk dla osób odpo-
wiedzialnych za rozwój turystyki w gminie. W gminach przygranicznych turystyka 
nie jest traktowana jako istotny kierunek rozwoju. Niepokojące jest natomiast to, że 
w przypadku trzech gmin (w tym dwóch pojeziernych) nie uzyskano odpowiedzi na 
pytanie dotyczące głównego celu rozwoju gminy. Powodem takiej sytuacji może 
być z jednej strony brak jednoznacznie określonego celu rozwoju gminy, z drugiej 
zaś (co bardziej prawdopodobne a jednocześnie niepokojące) – brak wiedzy osób 
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udzielających odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie na temat celu rozwoju 
gminy.  
 Wszystkie z ankietowanych gmin pozyskują środki finansowe z funduszy 
unijnych. Wśród przedstawionych projektów dominują projekty ukierunkowane na 
modernizację oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury (w szczególności drogowej 
i sportowo-rekreacyjnej), a za najważniejsze potrzeby w zakresie inwestycji infra-
strukturalnych uznawane są inwestycje w bazę noclegową oraz związane z rozbu-
dową bazy sportowo-rekreacyjnej. Kolejne miejsce w hierarchii ważności w zakre-
sie działań infrastrukturalnych zajmuje baza gastronomiczna oraz infrastruktura 
kulturalna. Zakres oraz znaczenie potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych gmi-
nach nie są uzależnione od charakteru danej jednostki, ale wyraźnie widoczne jest, 
że w gminach pojeziernych i rolniczych główną potrzebą inwestycyjną jest rozbu-
dowa niewystarczającej bazy noclegowej. Największy zakres inwestycji turystycz-
nych i proturystycznych został zaprezentowany przez gminy nadmorskie. Również 
uszczegółowienie udzielonych na powyższe pytanie odpowiedzi jest najwyższe  
w przypadku tych gmin. Może to świadczyć o zaangażowaniu ankietowanych pra-
cowników gmin w przedsięwzięcia inwestycyjne związane z turystyką realizowane 
na terenie gminy. Spośród gmin rolniczych i przygranicznych jedynie gminy Koby-
lanka i Kołbaskowo mają sprecyzowane potrzeby inwestycyjne o charakterze tury-
stycznym. Zdziwienie budzi brak wskazania koniecznych inwestycji przez gminy 
pojezierne i gminę Przelewice (rolnicza, z predyspozycjami do rozwoju turystyki). 
 W zakresie zagadnień związanych z lokalnymi produktami turystycznymi 
większość gmin nadmorskich, przygranicznych i rolniczych wskazała, że posiada 
lokalne produkty turystyczne, natomiast aż dwie gminy pojezierne wskazały brak 
takich produktów. Należy jednak zaznaczyć, iż większość respondentów biorących 
udział w badaniu miała problem z jednoznacznym określeniem znaczenia oraz za-
kresu pojęcia „produkt turystyczny”. Większość ankietowanych gmin nie potrafiła 
poprawnie i jednoznacznie wskazać przynajmniej jednego produktu turystycznego 
na swoim obszarze. Pomimo złej identyfikacji zakresu pojęcia oraz problemów  
z jednoznacznym wskazaniem występujących w gminie produktów turystycznych 
większość respondentów wskazała, że lokalne produkty turystyczne mają opraco-
waną koncepcję marketingową. 
 Wszystkie badane gminy wskazały, iż podmioty znajdujące się na terenie 
gminy są zainteresowane wykreowaniem lokalnego produktu turystycznego i po-
dejmują rozmowy z samorządem lokalnym w celu ich stworzenia oraz odpowied-
niego wypromowania. Jednakże inicjatywa leży głównie po stronie samorządu 
gminy. Udział pozostałych podmiotów, takich jak przedsiębiorcy czy lokalna spo-
łeczność, w kształtowaniu warunków dla rozwoju turystyki lub lokalnych produk-
tów turystycznych określany jest przez większość samorządów gminnych jako 
średni. Oznacza to, że prawdopodobnie to gmina postrzegana jest jako inicjator 
działań na rzecz rozwoju turystyki oraz kształtowania lokalnych produktów tury-
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stycznych. Wskazania respondentów dotyczące stopnia zaangażowania poszczegól-
nych podmiotów gminy w działania związane z rozwojem turystyki nie były przy 
tym uzależnione od specyfiki gminy. Zarówno w przypadku gmin nadmorskich, 
pojeziernych, rolniczych, jak i przygranicznych respondenci wskazywali na to, że 
główny ciężar tych działań skupiony jest na podmiotach samorządowych. Analizu-
jąc udzielone odpowiedzi, można wnioskować, że brakuje właściwej komunikacji 
pomiędzy samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy 
i mieszkańcami w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju lokalnych produktów 
turystycznych. 
 Połowa badanych gmin (gminy nadmorskie oraz po dwie gminy z grupy rolni-
czych i przygranicznych) wskazała, że posiada dokumenty związane z rozwojem 
lokalnych produktów turystycznych, takie jak koncepcja rozwoju produktu tury-
stycznego, program kreacji produktu turystycznego, program dotyczący kreacji, 
wdrażania, promocji i zarządzania produktem turystycznym/turystyką w gminie, 
strategia rozwoju turystyki w gminie. Największym zaangażowaniem na polu two-
rzenia opracowań na rzecz rozwoju turystyki bądź też produktów turystycznych  
w regionie wykazują się gminy nadmorskie, ale także dwie spośród gmin rolni-
czych dysponują takimi opracowaniami. Najmniejsze zaangażowanie w tej kwestii 
zauważalne jest w gminach pojeziernych. Głównym dokumentem, który został 
stworzony na potrzeby związane z rozwojem lokalnych produktów turystycznych, 
jest strategia rozwoju turystyki w gminie. Żadna z gmin biorących udział w badaniu 
nie posiada natomiast opracowań odnoszących się do konkretnych działań związa-
nych z produktami turystycznymi w regionie, takich jak koncepcja rozwoju produk-
tu turystycznego czy program kreacji produktu turystycznego. Przeważająca więk-
szość działań podejmowanych przez badane gminy w zakresie rozwoju lokalnych 
produktów turystycznych ogranicza się do ich promocji.  
 Wśród działań, które gminy podejmują w zakresie promocji turystyki, więk-
szość przedstawiła taki sam zakres aktywności w tym zakresie, a mianowicie: 

 udział w targach turystycznych, 
 tworzenie folderów promujących gminę, 
 promocja na portalach turystycznych, 
 organizacja imprez promocyjnych, 
 reklama w mediach. 

 W przypadku odpowiedzi udzielonych na to pytanie widoczne jest również 
większe zaangażowanie w promocję turystyki gmin nadmorskich i pojeziernych 
aniżeli gmin rolniczych i przygranicznych. Intensywność działań w zakresie pro-
mocji turystyki jest zdecydowanie uzależniona od wielkości gminy, zasobności 
budżetu oraz od znaczenia turystyki w ogólnej strategii realizowanej przez gminę.  
 Za najistotniejsze obszary dla rozwoju turystyki gminy nadmorskie uznały 
marketing, rozumiany jako promowanie produktów oraz budowę silnego wizerunku 
turystycznego, a w dalszej kolejności rozwój wysokiej jakości infrastruktury tury-
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stycznej. Gminy pojezierne i rolnicze zaprezentowały inną hierarchię, za najważ-
niejsze uznając następujące kwestie: 

 infrastrukturę, rozumianą jako rozwój wysokiej jakości infrastruktury tury-
stycznej, 

 marketing, rozumiany jako promowanie produktów i miejsc, budowa silne-
go wizerunku turystycznego. 

 Dodatkowo gminy Kobylanka oraz Połczyn Zdrój deklarują duże zaintereso-
wanie podjęciem działań, których celem byłoby stworzenie oraz odpowiednie wy-
promowanie lokalnych produktów turystycznych, stanowiących wyróżnik gminy. 
Najczęściej wykorzystywanymi kanałami dystrybucji są Internet oraz ulotki rekla-
mowe i informacyjne. Sytuacja taka wydaje się jak najbardziej uzasadniona. Inter-
net jest obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji, z którego korzystają 
turyści przed rozpoczęciem podróży. Dodatkowym atutem przemawiającym na 
korzyść tego kanału dystrybucji informacji jest niewątpliwie jego niski koszt. Po-
mimo że Internet stanowi dominujący kanał dystrybucji informacji o lokalnych 
produktach turystycznych, wiele gmin nadal wykorzystuje tradycyjne formy infor-
mowania turystów o produktach zlokalizowanych w gminie. Wśród nich dominują-
cą rolę pełnią foldery promujące turystykę w gminie oraz reklama w mediach lo-
kalnych (najczęściej w prasie). Według respondentów istotną rolę w tym zakresie 
odgrywa również opinia samych turystów polecających odwiedzony region. Poza 
tym zwracają także szczególną uwagę na dystrybucję informacji poprzez regionalne 
organizacje turystyczne oraz za pośrednictwem mediów. Wydaje się zatem, że gmi-
ny najchętniej wykorzystują kanały dystrybucji, które pozwalają dotrzeć do klien-
tów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów z tym związanych.  
 Większość gmin deklaruje, że stale współpracuje z innymi jednostkami samo-
rządu lokalnego w zakresie rozwoju turystyki. Współpraca ta dotyczy najczęściej 
wymiany doświadczeń związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i paratu-
rystycznej (gminy przygraniczne), ale również współdziałania na polu ponadlokal-
nych inicjatyw mających na celu wypromowanie markowych produktów turystycz-
nych. 
 Poza współpracą bezpośrednią podejmowaną przez ankietowane gminy  
w zakresie rozwoju turystyki zarówno w kraju, jak i za granicą (wśród najczęściej 
wymienianych znajdują się miasta i regiony z Niemiec oraz Danii) zauważalna jest 
również tendencja do łączenia się gmin w organizacjach zrzeszających zarówno 
samorządy (różnych szczebli), jak i przedsiębiorców działających w branży tury-
stycznej. Największa liczba lokalnych bądź regionalnych organizacji turystycznych 
znajduje się na terenie gmin nadmorskich i pojeziernych. Brak zaangażowania na 
gruncie zrzeszania się w organizacjach zajmujących się promocją i rozwojem tury-
styki w gminie zauważalny jest natomiast w przypadku gmin przygranicznych. 
 Podsumowując przeprowadzone badania, można stwierdzić, że wszystkie  
z ankietowanych gmin są zainteresowane rozwojem turystyki na swoim terenie, co 
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znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych tychże gmin. Jed-
nakże należy podkreślić, iż pomimo znaczenia, jakie przypisuje się turystyce  
w rozwoju społeczno-gospodarczym badanych gmin, na ogół nie znajduje to od-
zwierciedlenia w działaniach instytucjonalnych podejmowanych na szczeblu lokal-
nym. W przypadku większości ankietowanych gmin zauważalny jest brak jednostek 
organizacyjnych, a nawet osób odpowiedzialnych wyłącznie za rozwój turystyki  
w gminie. Oznacza to, że umieszczenie turystyki jako głównej determinanty rozwo-
ju obszaru w dokumentach strategicznych nie znajduje potwierdzenia w działaniach 
praktycznych.  
 W odniesieniu do gmin nadmorskich, oraz częściowo pojeziernych, zauważal-
ne jest silne powiązanie gospodarki lokalnej z sektorem turystycznym, co potwier-
dzają działania władz lokalnych, które wykazują wysokie zaangażowanie w rozwój 
produktu turystycznego i jego promocji. W przypadku gmin przygranicznych  
i rolniczych działania samorządów lokalnych często wskazują, że turystyka po-
strzegana jest przez nie jako szansa szybkiego rozwoju gminy, co nie zawsze znaj-
duje odzwierciedlenie w potencjale turystycznym obszaru.  
 Dodatkowo należy podkreślić, że wiedza samorządów lokalnych z zakresu 
kreowania produktów turystycznych oraz tworzenia ram dla ich rozwoju jest nadal 
zbyt mała. Brak jest także wiedzy z zakresu prawidłowego zarządzania markowymi 
produktami turystycznymi znajdującymi się w regionie. Żadna z badanych gmin nie 
posiada odrębnych dokumentów kształtujących obszar działań, jakie należy podjąć 
w tym zakresie.  
 Rośnie jednak zaangażowanie samorządów gminnych, miejscowej społeczno-
ści oraz lokalnych przedsiębiorców w działania mające na celu wspieranie rozwoju 
turystyki w badanych gminach. Jednak inicjowanie działań w tym zakresie leży 
przede wszystkim po stronie władz samorządu lokalnego, a ten, mając na uwadze 
brak odpowiedniego przygotowania organizacyjnego oraz merytorycznego, nie jest 
w stanie skutecznie zarządzać rozwojem turystyki. 
 Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że bez względu na typ gminy 
(nadmorski, pojezierny, rolniczy) rozwój produktów turystycznych jest w bezpo-
średni sposób uzależniony od działań podejmowanych przez lokalne samorządy. To 
właśnie w odniesieniu do działań instytucjonalnych zauważa się brak właściwej 
koordynacji poczynań na poziomie gminy, która, jak wynika z badań, jest głównym 
animatorem i koordynatorem w zakresie turystyki na swoim obszarze. Najczęściej 
problem ten związany jest z brakiem odpowiednich środków finansowych, które 
samorząd mógłby przeznaczyć na tworzenie stanowisk lub komórek organizacyj-
nych odpowiedzialnych za koordynację działań w tym zakresie. Należy podkreślić, 
iż posiadanie w swoich strukturach osób o odpowiednich kwalifikacjach i przygo-
towaniu pozwoliłoby na podniesienie skuteczności działań podejmowanych w ob-
szarze rozwoju turystyki w gminie. Ważny jest także brak odpowiednich dokumen-
tów strategicznych z zakresu turystyki, które mogłyby stanowić swego rodzaju plan 
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działania na rzecz tworzenia oraz rozwoju lokalnych produktów turystycznych. 
Posiadanie takiego dokumentu oraz odpowiednie jego wykorzystanie z pewnością 
przyczyniłoby się do usystematyzowania działań w obszarze tworzenia oraz zarzą-
dzania lokalnymi produktami turystycznymi. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Potencjał turystyczny jest zbiorem zróżnicowanych elementów bezpośrednio  
i pośrednio związanych z obszarem, którego dotyczy. Wielość i odmienność pod-
miotów odpowiedzialnych za wykorzystanie potencjału turystycznego sprawia, że 
wyjątkowego znaczenia nabiera prowadzenie właściwej polityki lokalnej w zakresie 
turystyki, za którą odpowiedzialne pozostają władze samorządowe. Ich aktywność 
w zakresie koordynacji i ukierunkowania działań prowadzonych na rzecz rozwoju 
turystyki w regionie wraz z realizacją zadań np. w zakresie rozwoju infrastruktury 
transportowej i paraturystycznej oraz promocji turystycznej obszaru stanowią pod-
stawową determinantę rozwoju turystyki w regionie. Badania przeprowadzone  
w gminach o zróżnicowanym potencjale turystycznym wyraźnie wykazały, że ak-
tywność lokalnych władz samorządowych zawsze stanowi istotny element poten-
cjału turystycznego obszaru, wspomagający lub inicjujący wykorzystanie posiada-
nych zasobów turystycznych, bez względu na ich charakter i rangę. 
 
 
LOCAL GOVERNMENT ACTIVITY AS A PART OF TOURISM POTENTIAL 
THE CASE OF SELECTED COMMUNES IN WEST POMERANIA PROVINCE 
 

Summary 
 
 The possibilities of tourism development in a region are determined by numerous 
factors of varying importance known as the tourist potential of the area. Tourism poten-
tial encompasses structural and functional resources which are directly or indirectly 
bonded to the destination concerned. Multiplicity and diversity of organizations respon-
sible for exploiting the tourism potential make tourism policy a particularly important 
part of local governance. The activity of local authorities, especially in the field of tour-
ism infrastructure and tourism marketing, constitutes a fundamental determinant of 
tourism development in concerned areas. The survey conducted in communes with 
diversified tourism potential clearly indicated that the activity of the local authorities 
always constitutes an important part of tourism potential in a tourism destination, irres-
pective of nature and importance of available tourism resources. 
 

Translated by Adam Pawlicz 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W aspekcie geograficznym (przestrzennym) potencjał turystyczny utożsamić 
można z atrakcyjnością turystyczną środowiska geograficznego, poszerzoną o po-
jemność turystyczną i optymalne okresy korzystania z walorów turystycznych.  
O atrakcyjności turystycznej obszaru, miejscowości, obiektu czy szlaku decydują 
trzy czynniki – ranga walorów turystycznych, stopień dostępności komunikacyjnej 
oraz stan zagospodarowania turystycznego. Stanowią one łącznie o geograficznych 
warunkach rozwoju ruchu turystycznego na danym terenie1. 
 Walory turystyczne stanowią specyficzne cechy i elementy środowiska natu-
ralnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowań 
turystów. Biorąc pod uwagę podstawowe motywy ruchu turystycznego, walory 
turystyczne można podzielić na: 

 walory wypoczynkowe, które służą regeneracji sił fizycznych i psychicz-
nych; 

 walory krajoznawcze, stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych; 
 walory specjalistyczne, umożliwiające uprawianie różnych form turystyki 

kwalifikowanej. 
 W grupie walorów wypoczynkowych wyróżnić można zespół cech niezbęd-
nych, których występowanie stanowi minimum warunków dla wypoczynku, oraz 

                                                 
1  O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, „Ruch Turystyczny – 

Monografie”, z. 13, SGPiS, Warszawa, 1972; T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, 
Geografia turystyki Polski, wyd. 5, PWE, Warszawa 2008. 
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zespół cech korzystnych, podnoszących wartości wypoczynkowe terenu2. Do cech 
niezbędnych zaliczyć należy czyste powietrze (wolne od zanieczyszczeń), ciszę, 
niski stopień urbanizacji, występowanie walorów estetycznych krajobrazu, niewy-
stępowanie zasadniczych przeciwwskazań klimatycznych, do cech korzystnych – 
szczególne walory widokowe krajobrazu, warunki do uprawiania czynnego wypo-
czynku (w okresie letnim – przydatność terenów do wędrówek pieszych, kolar-
skich, wodnych, oraz przydatność wód do kąpieli i sportów wodnych; w okresie 
zimowym – przydatność terenów do sportów zimowych i wędrówek narciarskich), 
korzystne warunki bioklimatyczne oraz tzw. walory lecznicze (wody lecznicze, 
peloidy, gazy lecznicze). 
 Do walorów krajoznawczych zalicza się (za Rogalewskim3): 

 charakterystyczne lub unikatowe zespoły krajobrazowe i osobliwości przy-
rody, określane terminem walorów środowiska przyrodniczego; 

 folklor, obrzędy ludowe, dzieła ludowej sztuki plastycznej, relikty ludowej 
kultury materialnej, nazywane walorami tradycyjnej kultury ludowej; 

 zabytki budownictwa i architektury, sztuk plastycznych, kultury material-
nej, pamiątki historyczne, tj. walory dóbr kultury; 

 charakterystyczne obiekty i przejawy współczesnej gospodarki, techniki, 
nauki i kultury, noszące nazwę walorów współczesnych osiągnięć człowie-
ka. 

 Na walory specjalistyczne składają się te cechy i elementy środowiska natu-
ralnego, które umożliwiają uprawianie żeglarstwa, myślistwa, jeździectwa, wędkar-
stwa itp. 
 Dostępność komunikacyjna oznacza możliwość dojazdu środkami komunika-
cji do celu podjętej podróży, czyli istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych mię-
dzy miejscem stałego zamieszkania turysty a celem jego podróży, a także system 
połączeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów turystycznych, umożliwiających 
turyście odbywanie wycieczek w obrębie wybranego regionu turystycznego do 
określonych miejsc. 
 Mianem zagospodarowania turystycznego albo bazy materialnej turystyki czy 
też infrastruktury turystycznej określa się zespół obiektów i urządzeń stanowiących 
wyposażenie określonego terenu, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu 
turystycznego. Wyróżnia się cztery podstawowe elementy zagospodarowania tury-
stycznego, a mianowicie: bazę komunikacyjną, noclegową, żywieniową oraz towa-
rzyszącą. 

                                                 
2  J. Wyrzykowski, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczyn-

kowej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 935, „Studia Geograficzne”, XLIV, Wro-
cław 1986. 

3  O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej…, op.cit. 
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 W ocenie walorów wypoczynkowych analiza cech niezbędnych sprowadza się 
do sprawdzenia, czy na danym obszarze nie występują zjawiska ujemne, wyklucza-
jące lub ograniczające możliwości wykorzystania turystycznego. Ocena cech ko-
rzystnych, poza stwierdzeniem występowania danej cechy, powinna określać sto-
pień przydatności dla turystyki wypoczynkowej.  Kryteria ocen jednostkowych 
walorów wypoczynkowych zestawiono w tabeli 1.  
 W ocenie walorów krajoznawczych podkreśla się w szczególności unikato-
wość obiektu, jego położenie w krajobrazie, stopień koncentracji walorów (zgru-
powanie większej ilości obiektów w jednym miejscu), walory dydaktyczne, stopień 
przystosowania dla turystyki, liczbę odwiedzających. Zestawienie kryteriów oceny 
jednostkowych walorów krajoznawczych podano w tabeli 2. 
 W ocenie walorów specjalistycznych wykorzystuje się niektóre kryteria ocen 
walorów wypoczynkowych i krajoznawczych (walory widokowe krajobrazu, ko-
rzystne warunki bioklimatyczne, walory poznawcze terenu itp.), eksponując jednak 
głównie wartość cechy lub cech, które umożliwiają uprawianie określonej formy 
turystyki kwalifikowanej (walory żeglarskie, myśliwskie, taternickie, speleologicz-
ne itp.). 
 W ocenie zagospodarowania uwzględnia się rodzaj i liczbę urządzeń tury-
stycznych, z reguły przypisując szczególną wartość bazie noclegowej, którą uważa 
się za podstawowy miernik zagospodarowania turystycznego.  
 O dostępności komunikacyjnej decyduje system komunikacji, na który składa 
się sieć oraz stan techniczny urządzeń komunikacyjnych, wyposażenie urządzeń 
komunikacyjnych w środki transportu, organizacja ruchu komunikacyjnego oraz 
stan zaplecza techniczno-usługowego transportu4.  
 Główną trudność w kompleksowej ocenie środowiska geograficznego dla 
turystyki stanowi sprowadzenie do wspólnego mianownika różnych wartości odno-
szących się do różnych „jakości” (cech) tego środowiska. 
 Priorytetową rolę w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ilościowej 
oceny walorów turystycznych odgrywa metoda bonitacyjna. Polega ona na przypi-
sywaniu poszczególnym cechom o zróżnicowanej wartości, występującym w obrę-
bie badanej jednostki przestrzennej, odpowiedniej liczby punktów ustalonej według 
obranej skali wartości. Sumowanie punktów odnoszących się do poszczególnych 
cech daje możliwość syntetycznej oceny danej jednostki przestrzennej pod wzglę-
dem atrakcyjności środowiska. T. Bartkowski5 zalicza do popularnych metod boni-
tacyjnych również tzw. kwalifikację terenów dla różnych potrzeb planistycznych, 
np. kwalifikację terenu do zabudowy, dla potrzeb rolnictwa, rekreacji. Przy tej kwa-
lifikacji wydziela się klasy różniące się liczbą czynników korzystnych lub nieko-
rzystnych dla założonego celu, wyrażając je opisem słownym. 

                                                 
4  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979. 
5  T. Bartkowski, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa 1974. 
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Tabela 1 
 

Kryteria ocen jednostkowych walorów wypoczynkowych 
 

Rodzaj waloru (cechy) Kryteria oceny 
Cechy niezbędne: 

Czyste powietrze  zachowanie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza dla 
obszarów chronionych i specjalnie chronionych 

Cisza, spokój  niewystępowanie znaczniejszych źródeł hałasu 
Niski stopień urbanizacji  eliminacja z przydatności obszarów krajobrazu zurbanizowanego 
Walory estetyczne krajo-
brazu 

 eliminacja z przydatności krajobrazu dysharmonijnego 

Niewystępowanie zasad-
niczych przeciwwskazań 
klimatycznych 

 eliminacja z przydatności terenów bagiennych i podmokłych 

Cechy korzystne: 
Szczególne walory wido-
kowe krajobrazu 

 stopień urzeźbienia terenu (im wyższy, tym wyższe walory widoko-
we) 

 rodzaj pokrycia (im bardziej zbliżony do naturalnego, tym wyższe 
walory widokowe) 

Przydatność wód do 
kąpieli  
i sportów wodnych 

 powierzchnia i głębokość jeziora 
 czystość wód (dopuszczalna I i II klasa czystości wód) 
 stopień rozczłonkowania linii brzegowej 
 charakter brzegów (dostępność od strony lądu i wody) 
 walory krajobrazowe i użytkowe strefy przybrzeżnej 

Przydatność wód do 
wędrówek wodnych 

 odpowiednia głębokość tranzytowa 
 czystość wód 
 malowniczość i dostępność brzegów 
 ranga walorów turystycznych obszarów, przez które przebiega szlak  

Przydatność terenów do 
narciarstwa zjazdowego 

 odpowiednie warunki śniegowe (powyżej 100 dni zalegania pokry-
wy śnieżnej) 

 odpowiednie warunki terenowe (co najmniej 150 m różnicy wznie-
sień, 7-26⁰ średniego nachylenia stoków, korzystna ekspozycja sto-
ków, korzystne pokrycie terenów) 

Przydatność terenów dla 
wędrówek narciarskich 

 urozmaicona rzeźba terenu 
 odpowiednie warunki śniegowe (powyżej 60 dni zalegania pokrywy 

śnieżnej) 
Korzystne warunki bio-
klimatyczne 

 korzystne wartości wybranych elementów klimatycznych (liczba dni 
z korzystną temperaturą, liczba godzin usłonecznienia, liczba dni  
z pokrywą śnieżną itp.) 

 liczba dni z korzystnymi wartościami kompleksowych wskaźników 
bioklimatycznych (ochładzanie, temperatura efektywna NTE itp.) 

 liczba dni z korzystnymi typami pogody 
Walory lecznicze  rodzaj i zasobność źródeł leczniczych 

 zasoby peloidów leczniczych 

 
Źródło: opracowanie własne6. 

                                                 
6  J. Wyrzykowski, Zasady oceny potencjału turystycznego obszarów, miejscowości i obiek-

tów, Roczniki Naukowe PWSZ w Wałbrzychu, Języki obce i turystyka, nr 1, Wałbrzych 2002. 
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Tabela 2 
Kryteria oceny jednostkowych walorów krajoznawczych 

 
Rodzaj waloru Kryteria oceny 

Walory środowiska przyrodniczego: 
Zespoły krajobrazowe - unikatowość zespołu krajobrazowego 

- szczególnie charakterystyczne cechy odnoszące się do całej strefy krajo-
brazowej 

- nasycenie osobliwościami przyrody 
Osobliwości przyrody - stopień rzadkości lub unikatowości 

- walory widokowe 
- względy naukowe i dydaktyczne 
- stopień koncentracji walorów 

Walory tradycyjnej kultury ludowej: 
Muzea na wolnym powietrzu - unikatowość zbiorów 

- zasobność muzeum 
- status muzeum 
- formy aktywności 
- położenie względem dróg, usytuowanie w rejonie turystycznym, ujęcie w 

opracowaniach przewodnikowych 
Walory dóbr kultury: 

Obiekty (zabytki) archeologicz-
ne 

- czytelność w krajobrazie 
- stan zachowania i przystosowania obiektu dla turystyki 
- walory krajoznawcze obiektu 
- funkcje dydaktyczne 

Pola bitew 1. ranga wydarzenia, tj.: 
-  miejsce wydarzenia w programach nauczania szkolnego 
- stosunek emocjonalny 

2. przystosowanie turystyczne, tj.: 
- forma upamiętnienia 
- położenie obiektu w stosunku do faktycznego miejsca bitwy 
- sposoby popularyzacji obiektu 
-  infrastruktura turystyczna 

Miejsca pamięci narodowej - znaczenie militarne bądź historyczne 
- znaczenie w kształtowaniu patriotycznej postawy społeczeństwa 

Zabytki architektury - wartość artystyczna, historyczna i naukowa 
- więź uczuciowa turystów z zabytkiem (związek z wydarzeniami histo-

rycznymi, z instytucjami lub wybitnymi osobistościami) 
- usytuowanie zabytków w krajobrazie 
- forma udostępnienia (stopień zachowania, stan techniczny, sposób ekspo-

zycji) 
Obiekty muzealne - unikatowość zbiorów 

- zasobność zbiorów 
- status muzeum 
- typ i rodzaj ekspozycji 
- walory zabytkowe obiektu muzealnego  
Walory współczesnej działalności człowieka: 

Obiekty przemysłowe - nowoczesność wyrażona m.in. w architekturze, kompozycji przestrzennej, 
funkcjonalności, procesie technologicznym i produkcie wysokiej jakości 

- wielkość (rozmiary) obiektów  
- wielkość produkcji lub świadczonych usług 
- rodzaj produkcji lub świadczonych usług 

 
Źródło: opracowanie własne7. 

                                                 
7  J. Wyrzykowski, Zasady oceny potencjału turystycznego…, op.cit. 
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 Propozycje tzw. modelowej oceny środowiska przyrodniczego dla turystyki 
przedstawiła J. Warszyńska8. Metoda ta polega na przetwarzaniu informacji ilo-
ściowej dotyczących poszczególnych cech środowiska, przez odpowiednio dobraną 
postać funkcji matematycznej. 
 Ogólną postać funkcji wyrażono wzorem y = xz , przy czym wartość liczbowa 
y została uznana za współczynnik atrakcyjności określonego kryterium. Założono, 
że współczynnik atrakcyjności może wahać się od 0 do 1 (0y1) i tak wartość 1 
oznacza maksymalny teoretyczny stopień atrakcyjności turystycznej, a wartość 0 
zupełny brak atrakcyjności. Aby uzyskać wymienione wartości y, wartość x musi 
być zawarta w tym samym obszarze liczbowym. Wykładnik z natomiast może 
przyjmować dowolne wartości ze zbioru liczb dodatnich. Rozwój funkcji wykładni-
czej o podstawie 0x1 charakteryzuje się wyraźnym spadkiem wartości współ-
czynnika y przy wykładniku z1 oraz wyeksponowaniem współczynnika y przy 
wartościach z0. Ze względu na tę właściwość funkcji przyjęto zasadę, że cechy 
bardziej korzystne będą zmniejszały wartości z poniżej 1, a mniej korzystne będą 
zwiększały wartość powyżej 1. 
 Przykładowo wzór na obliczenie współczynnika atrakcyjności ukształtowania, 
przedstawia się następująco: 
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gdzie Hi oznacza wysokość maksymalną miejscowości i, Hm - wysokość maksy-
malną regionu, Hwi - maksymalną wysokość względną miejscowości i, Hw - mak-
symalną wysokość względną regionu, h - miarę intensywności urzeźbienia. 
 K. Błażejczyk9 w ocenie przydatności środowiska dla potrzeb lecznictwa kli-
matycznego powiązał model funkcji wykładniczej z zaczerpniętym z fizyki mode-
lem określenia natężenia prądu (S):  
 
 
 
gdzie jako potencjał (P) traktowano korzystne dla klimatoterapii cechy środowiska, 
a jako opór (O) warunki utrudniające lub wręcz uniemożliwiające korzystanie z 
lecznictwa klimatycznego. Ostatecznie:  

                                                 
8  J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przy-

kładzie woj. krakowskiego), „Prace Geograficzne UJ”, z. 36, Kraków 1974. 
9  K. Błażejczyk, Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski, IGiPZ PAN, Ossoli-

neum, 1983. 
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gdzie Px oznacza potencjał cech ilościowych, Ox - opór cech ilościowych, Pz - po-
tencjał cech jakościowych, zaś Oz - opór cech jakościowych. 
 
 Dla wyprowadzenia oceny kompleksowej środowiska geograficznego dla 
turystyki stosuje się jeszcze inne wzory matematyczne. Z. Nowak10 proponuje wy-
prowadzenie łącznej oceny atrakcyjności za pomocą tzw. metody agregatowej  
J. Perkala. Wstępny etap pracy obejmuje standaryzację cech, którą przeprowadza 
się według wzoru:  

st
j

ij

xx jij



 

gdzie xij oznacza wartość cechy (waloru) j, xj - średnią arytmetyczną cechy j, Sj - 
odchylenie standardowe cechy j. Jeżeli cecha x ma rozkład normalny, to prawie 
wszystkie wartości po zestandaryzowaniu mieszczą się zgodnie z prawem trzech 
sigm w przedziale (-3, +3). Jeśli cecha ma inny rozkład, to zależność ta nie musi 
zachodzić. Następnie dla poszczególnych jednostek odniesienia wyznacza się funk-
cje porządkowe, obliczane jako średnie arytmetyczne znormalizowanych cech. 
 
 W. Hasiński i wsp.11 w ocenie zagospodarowania turystycznego zastosowali 
tzw. miarę syntetyczną, zapożyczoną z opracowania D. Strahl12. Wartość cech 
znormalizowano według wzoru: 
 
 
 
gdzie yij oznacza wartość cech dla i-tej jednostki, max yij - maksymalną wartość 
cechy j. Tak przeprowadzona normalizacja nadaje wszystkim cechom porównywal-
ność. Wszystkie wartości liczbowe mieszczą się w przedziale (0, 1), przy czym 
wartość cechy bliska 1 wskazuje, że dana jednostka znajduje się bliżej jednostki 

                                                 
10  Z. Nowak, Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji regionu (na 

przykładzie regionu krakowskiego), Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 62, Kraków 1975. 
11  W. Hasiński, M. Slenczek, J. Wyrzykowski, Zagospodarowanie turystyczne miast i gmin 

sudeckich, w: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego, AWF w Krakowie, 
Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu, Kraków–Nowy Sącz 1979. 

12  D. Strahl, Zastosowanie miary syntetycznej do określenia stanu zdrowia w wojewódz-
twach, „Wiadomości Statystyczne” 1977, z. 9. 
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uznanej za wzorzec (z maksymalną wartością) ze względu na określoną cechę. Na-
stępnie stosując wzór:  
 
 
obliczono miarę syntetyczną, określającą stopień zagospodarowania turystycznego 
i-tej jednostki. 
 
 Propozycję metody oceny atrakcyjności turystycznej gminy i jej atrakcyjności 
dla inwestorów, łączącej elementy bonitacji punktowej i miary syntetycznej przed-
stawił G. Gołembski z zespołem13. Ocena atrakcyjności turystycznej obejmuje wa-
lory turystyczne, stan środowiska naturalnego i jego ochronę oraz dostępność ko-
munikacyjną, opisane 22 wskaźnikami (cechami), zaś atrakcyjność dla inwestorów 
– infrastruktura usługowa i techniczna, stosunki ludnościowe i finanse gmin, opisa-
ne 23 wskaźnikami. Wskaźniki zaczerpnięte są z informacji zawartych w roczniku 
statystycznym dla gmin. Wielkości wskaźników są normalizowane (do przedziału 
0-1) i po przypisaniu im wag punktowych sumowane dla uzyskania miernika synte-
tycznego. Przy dużej liczbie wskaźników (niektóre są dość dyskusyjne) i narzuce-
niu im subiektywnych (trudnych do jednoznacznej oceny) wag punktowych wyniki 
oceny, mimo jej walorów praktycznych, mogą budzić wątpliwości. 
 Oceny środowiska geograficznego dla turystyki są odnoszone do różnych 
jednostek przestrzennych. Są nimi m.in. regiony fizycznogeograficzne, typy krajo-
brazu naturalnego, makroregiony wyznaczane na podstawie analiz rzeźby i sposobu 
użytkowania terenu, uroczyska, jednostki administracyjne (województwa, powiaty, 
gminy, miejscowości) i jednostki geometryczne. 
 Z określeniem potencjału turystycznego wiążą się pojęcia chłonności i pojem-
ności turystycznej. Chłonność turystyczna terenu (łąki, fragmentu lasu itp.) wyraża 
naturalną odporność środowiska przyrodniczego na degradację związaną z ruchem 
turystycznym. Określa ją maksymalna liczba osób (uczestników ruchu turystyczne-
go), która może równocześnie przebywać na danym terenie (w określonej jednostce 
czasowej), nie powodując dewastacji i degradacji środowiska naturalnego. Przy 
określaniu chłonności turystycznej należy uwzględniać charakter szaty roślinnej  
i wynikającą stąd odporność na gniecenie i deptanie, nachylenie terenu i właściwo-
ści mechaniczne podłoża. Odporność poszczególnych gatunków szaty roślinnej na 
deptanie określa się w badaniach terenowych. 
 Pojemność turystyczna oznacza najczęściej dopuszczalną liczbę osób, które 
mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, po jego przystosowaniu do tego 
celu, w warunkach prawidłowego zaspokojenia ich potrzeb, nie powodując nega-
tywnych konsekwencji w walorach turystycznych środowiska przyrodniczego. 

                                                 
13  Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 1999. 
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Wiąże się to m.in. z rodzajem i rangą walorów turystycznych, stopniem odporności 
terenów na degradację przez ruch turystyczny, wymogami ochrony przyrody i za-
chowania walorów turystycznych środowiska przyrodniczego, potrzebami utrzyma-
nia komfortu psychofizycznego turystów (głównie w zakresie stopnia koncentracji), 
ograniczeniami związanymi z rozwojem innych działów gospodarki narodowej. 
Ostatecznie pojemność turystyczna odzwierciedla przyjętą koncepcję wykorzysta-
nia i zagospodarowania turystycznego obszaru, przy założeniu optymalnego wyko-
rzystania walorów turystycznych, z zachowaniem wszelkich rygorów ochronnych. 
 Do kompleksowego ujęcia potencjału turystycznego zaliczyć można również 
określenie optymalnych okresów korzystania z walorów turystycznych. W polskiej 
literaturze geograficznej (m.in. J. Wyrzykowski14) wymienia się kilka rodzajów 
sezonów turystycznych, m.in. optymalny okres korzystania z walorów krajobrazo-
wych, sezon kąpielowy, sezon narciarski. Ich scharakteryzowanie uzupełnia obraz 
potencjalnych możliwości turystycznych obszarów czy miejscowości. 
 Optymalny okres korzystania z walorów krajobrazowych środowiska przyrod-
niczego w okresie ciepłym to okres od początku pełni wiosny (fenologiczna pora 
roku, tj. od momentu kiedy zazielenia się zupełnie las liściasty) do końca wczesnej 
jesieni i początku jesieni (fenologicznej pory roku, tj. momentu zmiany barwy  
i opadania liści). Optymalny okres korzystania z zimowych walorów krajobrazo-
wych utożsamić można z okresem występowania pokrywy śnieżnej. 
 Za sezon kąpielowy „właściwy” uznaje się15 okres między średnią wieloletnią 
najwcześniejszą datą pojawiania się i najpóźniejszą zanikania temperatury wody ≥ 
18⁰ C, zaś za sezon kąpielowy „potencjalny” – okres ograniczony datą pojawiania 
się i zanikania temperatury wody ≥ 15⁰ C. Dzień kąpielowy z temperatura wody ≥ 
15⁰ C wskazany jest dla osób zdrowych i silnych fizycznie, natomiast dzień z tem-
peraturą wody ≥ 18⁰ C – dla osób mniej zahartowanych, słabszych i dzieci. W nie-
których pracach dotyczących wyznaczania sezonu kąpielowego uwzględnia się, 
poza temperaturą wody, także elementy meteorologiczne, charakteryzujące warunki 
pogodowe (temperaturę powietrza, nasłonecznienie, wiatry, itp.) lub kompleksowe 
wskaźniki biometeorologiczne. 
 Długość trwania sezonu narciarskiego określa się na podstawie występowania 
dni z pokrywą śnieżną, umożliwiającą uprawianie narciarstwa turystycznego (wę-
drówek narciarskich) i narciarstwa zjazdowego. Według T. Łobożewicza16, upra-
wianie wędrówek narciarskich można rozpocząć, gdy warstwa śniegu osiąga gru-
bość 10 cm, zaś narciarstwa zjazdowego przy grubości śniegu co najmniej 20 cm. 
                                                 

14  J. Wyrzykowski, Geograficzne uwarunkowania…, op.cit. 
15  R. Leśko, Sezon kąpieli morskich na polskim Wybrzeżu Bałtyku, „Ruch Turystyczny” 

1976, nr 1–2; R. Leśko, Cz. Mazurek, Długość klimatycznego sezonu kąpielowego na rzekach 
polskich, „Czasopismo Geograficzne” 1977, z. 1. 

16  T. Łobożewicz, Warunki rozwoju turystyki i sportu narciarskiego w Polsce w świetle ba-
dań śniegowych, IT, Warszawa 1979. 
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Termin rozpoczęcia sezonu narciarskiego na dowolnym terenie powinna wyznaczać 
dekada miesiąca, w której notuje się pojawienie następujących po sobie trzech dni 
ze śniegiem narciarskim. 
 W odniesieniu do wykorzystania walorów krajoznawczych O. Rogalewski17 
wprowadził m.in. pojęcie pojemności jednorazowej (w oryginale jest przepusto-
wość) i czasu zwiedzania obiektu krajoznawczego. 
 Pojemność jednorazowa obiektu krajoznawczego oznacza „ilość osób, która 
może równocześnie zwiedzać, oglądać lub w innej formie korzystać z danego 
obiektu (np. uczestniczyć w imprezie) nie powodując jego dewastacji”18. Pojęcie 
czas zwiedzania oznacza „ilość czasu, jaka jest potrzebna przeciętnemu uczestni-
kowi wycieczki turystycznej na zwiedzenie obiektu, miejscowości lub obszaru kra-
joznawczego. Przy ocenie tej bierze się pod uwagę zainteresowania osób o prze-
ciętnym poziomie wykształcenia”19. Z określeniem pojemności jednorazowej  
i czasu zwiedzania autor związał typy zagospodarowania turystycznego miejscowo-
ści krajoznawczych. 
 Ocena atrakcyjności turystycznej obszarów, miejscowości i obiektów, okre-
ślenie chłonności i pojemności turystycznej oraz optymalnych okresów korzystania 
z walorów turystycznych stanowią kompleksowe ujęcie geograficznych uwarunko-
wań rozwoju turystyki, czyli potencjału turystycznego związanego ze środowiskiem 
geograficznym. 
 
 

TOURISM POTENTIAL IN GEOGRAPHICAL ASPECT 
 
 

Summary 
 
 In the geographical aspect, the tourism potential can be identify as the tourist 
attractiveness, extended by the tourist capacity and the optimal periods of tourist re-
sources usage. Tourist attractiveness of areas, resorts and objects is built by the rank of 
tourist values, level of tourist communication accessibility and tourist infrastructure. 
Some selected methods of evaluation of tourist attractiveness are presented in the ar-
ticle. Tourist capacity and optimal periods of tourist values usage describe the frame of 
optimal utilization of the areas. 
 

Translated by Marta Góralewicz-Drozdowska  

                                                 
17  O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej…, op.cit.; O. Rogalewski, Zagospo-

darowanie turystyczne…, op.cit. 
18  O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej…, op.cit., s. 65. 
19  Ibidem. 
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Wprowadzenie 
 
 Tempo zachodzących zmian, postęp w technologii oraz potężny natłok infor-
macji powodują, że ludzie mają coraz większe trudności związane ze zdefiniowa-
niem własnych pragnień. Stwarzanie przez turystykę warunków sprzyjających po-
znawaniu kraju i świata stanowi klucz do szybkiego rozwoju i edukacji, nie tylko 
młodego pokolenia. 
 Polska, jako jeden z niewielu krajów europejskich, dysponuje ogromną różno-
rodnością krajobrazów, unikalnym bogactwem wspaniałej przyrody oraz wieloma 
zakątkami urzekającymi swoją specyfiką. Wędrując od północy, nie sposób nie 
zwrócić uwagi na piaszczyste plaże wybrzeża morskiego, polodowcowe pojezierza 
z malowniczymi wzgórzami, pagórkami i lasami kryjącymi tysiące jezior, równiny, 
wyżyny, stare góry średnie, a także wysokie góry typu alpejskiego. Rozwój turysty-
ki sprawia, że poszczególne regiony starają się wykorzystać posiadany potencjał 
turystyczny w sposób przynoszący im jak największe korzyści, a informacja, wie-
dza i innowacyjność rozwiązań stanowią ściśle powiązane komponenty kształtowa-
nia ich przewagi konkurencyjnej. 
 Proces poznawania regionu należy organizować w taki sposób, aby zaprezen-
tować całe bogactwo społeczno-gospodarcze danego obszaru wraz z posiadanymi 
dobrami turystycznymi, co niewątpliwie determinuje możliwości jego rozwoju. 
Należy dążyć do tego, aby zapewnić turystom niezapomniane wrażenia z odbywa-
nych podróży oraz wytworzyć w nich chęć powrotu do tych miejsc. 
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 W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań, których celem 
było poznanie czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej, oraz wskaza-
nie walorów turystycznych regionów: bałtyckiego, mazurskiego i karpackiego. 
 
 
1. Związek walorów turystycznych z regionalizacją turystyczną 
 
 Atrakcyjność turystyczna przejawia się w występowaniu unikalnej cechy, 
przyciągającej w danym stopniu określony rodzaj turystyki, którą należy rozpatry-
wać kompleksowo. Cechą tą mogą być zarówno walory krajobrazu naturalnego, jak 
i walory kulturowe. Oszacowanie wartości zasobów wpływających na atrakcyjność 
jest niezwykle trudne, ponieważ polega ono na analizie stopnia urozmaicenia rzeź-
by terenu, mikroklimatu, występowania lasów, jezior, rzek, źródeł mineralnych, 
wodospadów itp., a także osobliwych form terenu, takich jak nadmorskie plaże, 
malownicze doliny, przełomy rzeczne, jaskinie, groty czy formy skalne. 
 Poza walorami środowiska przyrodniczego analiza ta uwzględnia otoczenie 
antropogeniczne i bada występowanie zabytków architektury, muzeów i innych 
pomników historii. Uznano, że atrakcyjność turystyczna jest wypadkową czterech 
podstawowych elementów wpływających na rozwój ruchu turystycznego, a miano-
wicie: walorów turystycznych, stanu środowiska naturalnego, rezultatów działań  
z zakresu jego ochrony oraz dostępności komunikacyjnej. 
 Atrakcyjne turystycznie miejsca koncentracji ruchu turystycznego o zróżni-
cowanej strukturze gospodarczej, właściwej dostępności komunikacyjnej, z wysoko 
wykwalifikowaną siłą roboczą oraz bogactwem środowiska kulturalnego, w połą-
czeniu z określonym rodzajem zagospodarowania turystycznego, nadają danemu 
układowi terytorialnemu wyjątkowego charakteru, przesądzając o stopniu jego 
konkurencyjności wobec innych regionów. 
 Regionalizacja turystyczna jest procesem niezwykle trudnym i skomplikowa-
nym. Wyodrębnianie regionów turystycznych dokonywane jest zazwyczaj na pod-
stawie wewnętrznego podobieństwa wybranych cech tzw. jednorodności lub odręb-
ności od otoczenia z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów. Dotychczas podsta-
wowe z nich to walory turystyczne, głównie przyrodnicze, ale także antropogenicz-
ne, charakter zagospodarowania i dostępność bazy usługowej oraz natężenie ruchu 
turystycznego. 
 W literaturze istnieje wiele koncepcji podziału Polski na regiony turystyczne. 
Eksperci zajmujący się geografią turystyki, np. Mileska1, Warszyńska, Jackowski2 

                                                 
1   M. I. Mileska, Regiony turystyczne Polski. Stan aktualny i potencjalne możliwości rozwo-

ju, Praca Geograficzna nr 43, IG PAN, Warszawa 1963. 
2  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979. 
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czy Kostrowicka3, uważają region turystyczny za kategorię istniejącą obiektywnie  
i dającą się wydzielić zarówno na podstawie analizy rozmieszczenia ruchu tury-
stycznego, jak i walorów turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego. 
 Zróżnicowanie środowiska naturalnego, piękno krajobrazu, występowanie 
ciekawych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej w połączeniu z odpowied-
nim stopniem zagospodarowania turystycznego pozwala wyróżnić na terenie Polski 
szereg regionów turystycznych, takich jak: bałtycki, pomorski, mazurski, wielko-
polski, mazowiecki, warszawski, małopolski, krakowsko-częstochowski, sudecki, 
karpacki. Są to obszary o bardzo zróżnicowanym natężeniu ruchu turystycznego.  
W niektórych regionach słabo rozwinięta baza noclegowa i stosunkowo niski po-
ziom oferowanych usług znacząco obniża ruch turystyczny. Dlatego też widoczna 
jest potrzeba wsparcia przez władze na szczeblu lokalnym i centralnym działań 
zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej oraz rozwoju regionów 
turystycznych. W obecnej sytuacji funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej 
regiony utożsamiane z województwami nabierają szczególnego znaczenia jako 
państwowe jednostki administracyjne pierwszego stopnia4. Są one podmiotem sa-
modzielnych działań społecznych, kulturalnych i gospodarczych5. 
 
 
2. Cele i metodyka badań 
 
 Regiony turystyczne będące przedmiotem badań cieszą się wśród turystów 
ogromną atrakcyjnością nie tylko za sprawą swojej wyjątkowości i oryginalności 
kulturowej, ale przede wszystkim dzięki takim walorom turystycznym, jak piasz-
czyste plaże, malownicze jeziora czy majestatyczne góry. Podjęto próbę zweryfi-
kowania hipotezy zakładającej, że regiony bałtycki, mazurski i karpacki charaktery-
zują się specyfiką, która nie wpływa na równorzędne zainteresowanie kobiet i męż-
czyzn pochodzących z różnych regionów Polski. Celem badań było poznanie czyn-
ników decydujących o atrakcyjności turystycznej oraz wskazanie walorów tury-
stycznych tych regionów. 
 Badania zostały przeprowadzone w 2008 roku przy pomocy kwestionariusza 
ankietowego na terenie czterech województw Polski: mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego. Podmiotem badań była grupa 150 losowo 
wybranych respondentów. Badania przeprowadzone zostały techniką wywiadu 
bezpośredniego i były anonimowe. Zebrany materiał poddano opracowaniu staty-
stycznemu. 

                                                 
3  A. Kostrowicka, Terytorialne systemy rekreacyjne a regiony turystyczne, w: Regionali-

zacja turystyczna Polski, Monografie nr 201, AWF, Poznań 1982. 
4  K. Mazurski, Ekonomiczne aspekty regionalizacji, OW Sudety, Wrocław 2000, s. 33. 
5  Z. Kruczek, Polska – Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kra-

ków 2002, s. 72. 
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3. Wyniki badań 
 
 Strukturę badanej grupy z uwzględnieniem regionu zamieszkania zaprezento-
wano na rysunku 1. 
 

28%
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Warmia i Mazury

Pomorze

Podlasie

 
 
Rys. 1. Struktura badanej grupy z uwzględnieniem regionu zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wśród ankietowanych wyodrębniono 116 kobiet, które stanowiły 77,3%, oraz 
34 mężczyzn stanowiących 22,7% ogółu. Strukturę respondentów uwzględniającą 
region zamieszkania oraz płeć przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Struktura respondentów z uwzględnieniem regionu zamieszkania i płci 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie postrzegania czynników decydują-
cych o atrakcyjności turystycznej wśród kobiet i mężczyzn (rysunki 3 i 4). 
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Rys. 3. Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej wg kobiet 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kobiety, niezależnie od regionu zamieszkania, za najważniejsze czynniki 
decydujące o atrakcyjności turystycznej uznały: walory krajoznawcze, ofertę usług 
turystycznych oraz klimat i właściwości uzdrowiskowe. Żadna respondentka nie 
zwróciła uwagi na dostępność komunikacyjną, a tylko w niewielkim stopniu panie  
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z Mazowsza (3,7%) oraz Warmii i Mazur (3%) wskazały na infrastrukturę tury-
styczną. 
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Rys. 4. Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej wg mężczyzn 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Mężczyźni większy nacisk kładli na dostępność komunikacyjną oraz w więk-
szym niż kobiety stopniu na ponoszone w związku z wypoczynkiem koszty.  
W przeciwieństwie do kobiet mężczyźni nie kładli nacisku na kwestie związane  
z klimatem i właściwościami uzdrowiskowymi. 
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Rys. 5. Walory turystyczne regionu bałtyckiego wg ankietowanych kobiet 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Podczas pobytu nad morzem większość kobiet oddaje się kąpielom i plażowa-
niu, w mniejszym stopniu zwraca zaś uwagę na walory uzdrowiskowe czy możli-
wość uprawiania sportów wodnych. Zabytki i kultura ważne były jedynie dla 
mieszkanek Pomorza (10%) i Podlasia (7,2%). Na kuchnię regionalną zwróciły 
uwagę kobiety z Warmii i Mazur (6,1%) oraz z Pomorza (10%). 
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Rys. 6. Walory turystyczne regionu bałtyckiego wg ankietowanych mężczyzn 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dla większości mężczyzn największym walorem regionu bałtyckiego była 
możliwość uprawiania sportów wodnych. Niezależnie od regionu zamieszkania 
żaden z ankietowanych nie uznał kuchni regionalnej za walor turystyczny, zaś na 
zabytki i kulturę zwracali uwagę respondenci z Warmii i Mazur (22,2%) oraz  
z Pomorza (28,6%). 
 Uzyskane wyniki wskazują na większe zainteresowanie turystów walorami 
środowiska naturalnego niż dziedzictwem kulturowym. 
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Rys. 7. Walory turystyczne regionu mazurskiego wg ankietowanych kobiet 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Walorami turystycznymi regionu mazurskiego dla większości ankietowanych 
kobiet były: ostoje dzikiej przyrody, sporty wodne i szlaki rowerowe. Aż 33,3% 
mieszkanek Warmii i Mazur oraz 21,4% mieszkanek Podlasia położyło w swych 
odpowiedziach nacisk na rolę zabytków i kultury. To bardzo pozytywne, że kobiety 
z Warmii i Mazur tak wysoko oceniają swoje dziedzictwo kulturowe. Zdecydowa-
nie mniejsze uznanie zdobyła kuchnia regionalna. Jedynie dla kobiet z Podlasia 
(21,4%) spuścizna kulinarna okazała się walorem cenniejszym od szlaków rowero-
wych czy sportów wodnych. Może to świadczyć o większym poczuciu tradycji 
kulturowych i tożsamości regionalnej wśród mieszkańców wschodnich kresów 
Polski. 
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Rys. 8. Walory turystyczne regionu mazurskiego wg ankietowanych mężczyzn 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Możliwość uprawiania sportów wodnych okazała się największym walorem 
regionu mazurskiego dla mężczyzn z Mazowsza (62,5%) oraz Warmii i Mazur 
(44,5%). Respondenci z Podlasia (42,8%) za największą atrakcję regionu uznali 
szlaki rowerowe, zaś Pomorzanie – ostoje dzikiej przyrody (42,9%). Kuchnia re-
gionalna nie zdobyła uznania u żadnego z ankietowanych mężczyzn. 
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Rys. 9. Walory turystyczne regionu karpackiego wg ankietowanych kobiet 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Większość kobiet z Pomorza (60%) i Podlasia (57,2%) uznała możliwość 
uprawiania sportów zimowych za największy walor regionu karpackiego. Walory 
krajobrazowe zasłużyły na największą uwagę pań z Warmii i Mazur (54,6%) oraz  
z Mazowsza (33,3%). Najmniejszym poziomem zainteresowania cieszyły się za-
bytki i kultura. 
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Rys. 10. Walory turystyczne regionu karpackiego wg ankietowanych mężczyzn 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Najliczniej wyróżnianym przez panów walorem turystycznym regionu kar-
packiego były sporty zimowe. Mniejsze uznanie mężczyzn zdobyły walory krajo-
znawcze. Niezależnie od regionu pochodzenia respondentów walory uzdrowiskowe 
oraz zabytki i kultura nie zostały wskazane przez żadnego mężczyznę. Tylko 6,2% 
Mazowszan uznało kuchnię regionalną za walor tego regionu. 
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 Wyniki badań świadczą o zdecydowanie większym zainteresowaniu respon-
dentów walorami środowiska naturalnego i możliwościami aktywnego spędzania 
czasu wolnego niż elementami dziedzictwa kulturowego, takimi jak zabytki, kultura 
czy kuchnia regionalna. 
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Rys. 11. Region o największej atrakcyjności turystycznej wg ankietowanych kobiet 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wyniki badań wykazały, że region bałtycki jest najbardziej atrakcyjny dla 
kobiet pochodzących z Warmii i Mazur (54,5%), a region mazurski – dla kobiet  
z Mazowsza. Ankietowane panie z Podlasia (44,5%) za najatrakcyjniejszy uznały 
region karpacki. 
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Rys. 12. Region o największej atrakcyjności turystycznej wg ankietowanych mężczyzn 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Opinie mężczyzn były nieco inne. Region bałtycki i mazurski zdobył najwięk-
sze uznanie wśród mężczyzn z Pomorza, zaś region karpacki okazał się preferowa-
ny przez mieszkańców Podlasia. 
 Jedynie mieszkańcy Podlasia, niezależnie od płci, byli zgodni w wyborze 
regionu karpackiego za najbardziej atrakcyjnego turystyczne. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Sformułowana hipoteza badań „Regiony bałtycki, mazurski i karpacki charak-
teryzują się specyfiką, która nie wpływa na równorzędne zainteresowanie kobiet  
i mężczyzn pochodzących z różnych regionów Polski” okazała się słuszna, gdyż 
poszczególne regiony mają różną atrakcyjność z uwagi na swoją specyfikę. Decy-
duje o tym niewątpliwie różnorodność krajobrazów w połączeniu ze wspaniałą 
przyrodą oraz występowaniem wielu miejsc o szczególnych walorach turystycz-
nych. 
 Na atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów miały wpływ zarówno 
walory krajoznawcze, klimat i właściwości uzdrowiskowe oraz położenie geogra-
ficzne, jak również infrastruktura oraz koszty związane z pobytem turystycznym. 
 Walory krajoznawcze oraz oferta usług turystycznych w powiązaniu z dostęp-
nością komunikacyjną mogą wpłynąć na większe wykorzystanie potencjału tury-
stycznego polskich regionów. Do rozwoju polskiej turystyki niezbędne jest odpo-
wiednie zagospodarowanie terenu, a w szczególności infrastruktura turystyczna, 
ponieważ poziom oferowanych usług generuje natężenie ruchu turystycznego. Co-
raz częściej możliwość łączenia turystyki rekreacyjno-poznawczej z aktywną formą 
spędzania wolnego czasu staje się dla turystów receptą na udany pobyt. Należy 
dbać o środowisko naturalne i walory przyrodnicze oraz związaną z nimi ofertę 
aktywności turystycznych, ponieważ wpływają one na uznanie nie tylko turystów, 
ale również mieszkańców danego regionu. 
 
 

THE INFLUENCE OF TOURISTIC POTENTIAL ON TOURISTIC 
ATTRACTIVENESS OF CHOSEN REGIONS OF POLAND 

 
 

Summary 
 
 Publication presents the influence of touristic potential on touristic attractiveness 
of three regions of Poland: Baltic, Mazury and Carpathy. The test was undertaken to 
verificate the following hypothesis: “Regions: Baltic, Mazury and Carpathy are charac-
terized by specific which does not influence on consumers' equivalent interest”. Re-
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search was made with 150 randomly chosen respondents from 4 provinces of Poland: 
mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie and podlaskie. 
 

Translated by Iwona M. Batyk 
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
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Wprowadzenie 
 
 Współczesna turystyka jako zjawisko społeczne i gospodarcze opiera się na 
wielu czynnikach, do których należy między innymi zaliczyć „potrzeby człowieka  
i jego motywacje, czas wolny od pracy, siłę nabywczą ludności, urbanizację, stan 
środowiska przyrodniczego, środowisko społeczne, psychologiczne i socjologiczne, 
konsekwencje rozwoju cywilizacji, walory turystyczne, politykę państwa w dzie-
dzinie turystyki, rozwój transportu”1. Jednym z ważnych czynników wpływających 
na rozwój turystyki w regionie są walory turystyczne, często zwane również „dob-
rami turystycznymi” bądź „zasobami turystycznymi”. Wprawdzie każde z tych 
pojęć różni się nieco od siebie i zawiera inne treści, to jednak w ogólności można je 
uznać za walory turystyczne regionu. Walory turystyczne, uznane za atrakcje tury-
styczne, są dla regionu źródłem zaspokajania potrzeb turystów w zakresie wypo-
czynku, rekreacji, wycieczek krajoznawczych czy też lecznictwa sanatoryjnego. 
Przedmiotem zainteresowania turystów są zatem walory turystyczne stanowiące 
zasoby środowiska naturalnego i kulturowego oraz obiekty pozaprzyrodnicze, które 
stają się przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności tury-
stycznej regionu. 
 Atrakcyjność turystyczna regionu rozumiana jest jako właściwość obszaru 
charakteryzująca się określonym zespołem cech przyrodniczych lub pozaprzyrodni-
                                                 

1  K. Kałamucki, Walory przyrodnicze czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w woje-
wództwie podlaskim, w: Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionu wschodniej Polski, 
red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biały-
stok 2003. 
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czych, które są przedmiotem zainteresowania turystów. Atrakcyjność turystyczna 
jest odczuciem subiektywnym. Nie zawsze środowisko geograficzne, społeczne czy 
kulturowe stanowi atrakcję dla turysty. Częstokroć cisza, spokój, gościnność 
mieszkańców, dostępność do rozrywek, nowe znajomości bądź wiedza o regionie 
mogą być magnesem przyciągającym turystów i one stanowią o rozwoju turystyki 
w regionie. Do czynników ważnych w ocenie stopnia atrakcyjności turystycznej 
regionu należy zaliczyć:  

 walory przyrodnicze, 
 zagospodarowanie turystyczne (infrastruktura turystyczna), 
 dostępność komunikacyjną. 

 Celem niniejszego artykułu jest badanie przestrzennego zróżnicowania atrak-
cyjności turystycznej w Polsce według województw w 2008 roku. Do badania wy-
brano zmienne diagnostyczne, charakteryzujące powiązania turystyki z różnymi 
dziedzinami życia społeczno-gospodarczego. Analizę przeprowadzono za pomocą 
taksonomicznego miernika rozwoju. 
 
 
1. Atrakcyjność turystyczna regionu 
 
 Jednym z istotnych czynników atrakcyjności turystycznej regionu są walory 
turystyczne. Pod tym pojęciem należy rozumieć zespół dóbr danych przez naturę, 
ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Do walorów 
przyrodniczych należy więc zaliczyć wszystkie zjawiska związane ze środowiskiem 
przyrodniczym. T. Lijewski i inni dokonali podziału walorów przyrodniczych na 
trzy grupy (tabela 1). 

Tabela 1  
 

Klasyfikacja walorów przyrodniczych 
 

Walory przyrodnicze 

Ukształtowane bez ingerencji  
człowieka 

Utworzone przez 
człowieka 

Inne 

osobliwości flory i fauny, skałki i grupy 
skał, wąwozy, doliny, przełomy rzecz-
ne, wodospady, źródła i wywierzyska, 
jaskinie i groty, głazy narzutowe i gła-
zowiska, inne obiekty geologiczne  

parki zabytkowe, 
muzea i zbiory 
przyrodnicze, ogro-
dy botaniczne, 
ogrody zoologiczne 

punkty widokowe, 
parki narodowe, 
parki krajobrazo-
we, inne obszary 
objęte ochroną 

 
Źródło: T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 92. 
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 Walory przyrodnicze leżą u podstaw rozwoju turystyki. Miejsca, w których 
natura jest wciąż nienaruszona, gdzie można spotkać unikalne egzemplarze flory  
i fauny, zaszyć się w ciszy z dala od szumu i zgiełku wielkomiejskiego – to walory 
poszukiwane przez turystów. Duża lesistość terenów oferujących zdrowe powietrze, 
unikalne rośliny i grzyby sprawiają, że tereny te są chętnie odwiedzane przez wielu 
turystów w różnych porach roku. Podobnie atrakcyjne turystycznie są tereny nad-
morskie, jeziora i czyste rzeki.  
 Stopień atrakcyjności różnorodnych walorów przyrodniczych ma charakter 
względny i w dużej mierze zależy od przygotowania tych terenów do uprawiania 
turystyki, ich reklamy i zagospodarowania oraz zapotrzebowania turystów na ten 
rodzaj wypoczynku i rekreacji. 
 Kolejnym elementem atrakcyjności turystycznej jest zagospodarowanie tury-
styczne (infrastruktura turystyczna). Do tej grupy obiektów należą urządzenia tury-
styczne, które zabezpieczają turystom przyjeżdżającym na wypoczynek możliwość 
korzystania z uroków wybranego przez nich miejsca wczasowego. Infrastrukturę 
turystyczną można podzielić na infrastrukturę techniczną i społeczną. Infrastruktura 
techniczna to baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty sportowe, obiekty 
kultury, szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, drogi i żegluga turystyczna itp. 
Infrastruktura społeczna to między innymi biura turystyczne, informacja turystycz-
na, urządzenia rozrywkowe, punkty handlowe i usługowe. Dobrze zagospodarowa-
ne ośrodki turystyczne prowadzą do wzrostu intensywności odwiedzania regionu 
przez turystów, powtarzania pobytu, przywiązania do regionu i społeczności lokal-
nej, a tym samym promowania atrakcji turystycznych oferowanych przez region. 
Możliwości dojazdu do danego regionu i możliwość poruszania się po nim zapew-
niają różne rodzaje transportu, takie jak: transport lądowy, samochodowy, wodny, 
morski i lotniczy. 
 Każdy turysta podczas swojego pobytu w miejscu wypoczynku w mniejszym 
lub większym stopniu korzysta z transportu. Dostępność komunikacyjna w regionie 
stymuluje rozwój turystyki, zaś rodzaj uprawianej turystyki ma wpływ na zagospo-
darowanie i rozwój określonych środków transportu. Niedostateczny rozwój środ-
ków transportu wyklucza lub ogranicza rozwój turystyki. Wraz ze wzrostem za-
możności społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na skracanie czasu przeznaczo-
nego na dojazd do wczasowiska. Tylko sprawny i bezpieczny dojazd zachęci tury-
stów do odwiedzania interesującego ich miejsca wypoczynku. Dostępność komuni-
kacyjna zatem określana jest jako sprawność w obsłudze transportowej w regionie, 
wyrażona ilością i częstotliwością połączeń komunikacyjnych, rodzajem eksplo-
atowanych środków transportowych, jakością obsługi pasażerów oraz ceną za usłu-
gi przewozowe. Dobra dostępność komunikacyjna jest ważnym i nieodzownym 
czynnikiem rozwoju turystyki w regionie i podnosi atrakcyjność oferowanych 
usług. 
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2. Badanie atrakcyjności turystycznej w województwach Polski 
 
 Turystyka wewnątrzkrajowa, rozumiana jako suma turystyki krajowej i zagra-
nicznej przyjazdowej, jest nierównomiernie rozłożona na obszarze kraju. Poszcze-
gólne województwa charakteryzuje bowiem różny poziom warunków recepcji tury-
stów krajowych i zagranicznych. Różny jest więc ich udział w ogólnej liczbie 
uczestników turystyki wewnątrzkrajowej. Najwięcej obiektów noclegowych  
w 2008 roku posiadały następujące województwa: małopolskie (12,72%), zachod-
niopomorskie (12,25%) i pomorskie (11,99%). Tylko 1,69% obiektów zlokalizo-
wane było w województwie opolskim (tabela 2), zaś liczba przygotowanych w nim 
miejsc noclegowych przekroczyła zaledwie 1%. Podobna sytuacja występowała  
w województwie świętokrzyskim. Największym zainteresowaniem wśród turystów 
cieszyły się województwa małopolskie i mazowieckie. Natomiast najwięcej nocle-
gów udzielono turystom w województwie zachodniopomorskim (17,71%). 

 
Tabela 2 

 
Ruch turystyczny w Polsce według województw w 2008 roku 

 

Województwo 

Obiekty tury-
styczne 

Miejsca noclego-
we 

Korzystający  
z noclegów 

Udzielone noclegi 

w liczb 
bezw. 

w % 
w liczb. 
bezw. 

w % 
w liczb. 
bezw. 

w % 
w liczb. 
bezw. 

w % 

POLSKA 6857 100,0 596998 100,00 19556102 100,0 56645518 100,0 

dolnośląskie 736 10,73 48526 8,13 2012586 10,29 5229121 9,23 

kujawsko-
pomorskie 

306 4,46 24746 4,15 778400 3,98 2892903 5,11 

lubelskie 298 4,35 18742 3,14 677166 3,46 1555548 2,75 

lubuskie 335 4,89 24578 4,12 703590 3,60 1524694 2,69 

łódzkie 216 3,15 16301 2,73 891886 4,56 1864377 3,29 

małopolskie 872 12,72 68809 11,53 2711416 13,86 7953631 14,04 

mazowieckie 325 4,74 40524 6,79 2708116 13,85 5106840 9,02 

opolskie 116 1,69 7589 1,27 242127 1,24 635988 1,12 

podkarpackie 355 5,18 21349 3,58 619372 3,17 1886570 3,33 

podlaskie 166 2,42 11006 1,84 462169 2,36 907520 1,60 

pomorskie 822 11,99 85298 14,29 1595316 8,16 6166428 10,89 

śląskie 423 6,17 35528 5,95 1647814 8,43 4333866 7,65 

świętokrzyskie 123 1,79 9492 1,59 353990 1,81 1072492 1,89 

warmińsko-
mazurskie 

384 5,60 38736 6,49 906053 4,63 2459639 4,34 

wielkopolskie 540 7,88 37974 6,36 1503521 7,69 3022100 5,34 

zachodniopomor-
skie 

840 12,25 107800 18,06 1742580 8,91 10033801 17,71 

 
Źródło: Turystyka w 2008 roku, GUS, Warszawa 2008 i obliczenia własne. 
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 Reforma organizacji terytorialnej Polski wprowadzona z dniem 1 stycznia 
1999 roku otworzyła szeroki proces zmian gospodarczych, społecznych i admini-
stracyjnych. Powstanie 16 województw – regionów otworzyło nowe możliwości  
w zakresie strategii rozwoju kraju. Województwo – region prowadzi własną polity-
kę rozwoju regionalnego, kreuje i dynamizuje wzrost gospodarczy w oparciu  
o własny, specyficzny dla danego regionu zasób czynników, środków finansowych 
i własne procedury polityki regionalnej. W rezultacie samorząd województwa jest 
odpowiedzialny za realizację polityki rozwoju swojego województwa we wszyst-
kich dziedzinach gospodarki. W zakresie rozwoju turystyki strategia rozwoju wo-
jewództwa uzależniona jest w dużej mierze od zasobów i atrakcyjności turystycznej 
województwa – regionu. Ważnym czynnikiem oceny rozwoju turystyki w woje-
wództwach Polski jest określenie miernika rozwoju atrakcyjności turystycznej  
w poszczególnych województwach. 
 Do analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu atrakcyjności turystycznej 
w województwach Polski wykorzystano łącznie 19 cech (wskaźników), charaktery-
zujących powiązania turystyki z różnymi dziedzinami życia społeczno-
gospodarczego: 
X1 – powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona  

(w %), 
X2 – lesistość w % (stosunek powierzchni leśnej do powierzchni ogółem), 
X3 – liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, 
X4 – powierzchnia mieszkalna w m2 na 1 osobę,  
X5 – długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w km na 100 km2 powierzch-

ni, 
X6 – liczba placówek pocztowych na 10 tys. mieszkańców, 
X7 – liczba łączy telefonicznych na 1000 mieszkańców, 
X8 – liczba ludności na 1 sklep, 
X9 – długość linii kolejowych eksploatowanych normalnotorowych w km na 100 

km2 powierzchni, 
X10 – liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców,  
X11 – liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców, 
X12 – liczba obiektów turystycznych na 1000 mieszkańców, 
X13 – liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców, 
X14 – liczba miejsc na widowni w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000  

 mieszkańców, 
X15 – liczba muzeów i oddziałów muzealnych na 1000 mieszkańców, 
X16 – liczba kin na 1000 mieszkańców, 
X17 – liczba miejsc na widowni w kinach stałych na 1000 mieszkańców, 
X18 – liczba placówek bibliotecznych na 1000 mieszkańców, 
X19 – liczba miejsc w czytelniach na 1000 mieszkańców. 
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 W dalszej części artykułu zastosowano metodę doboru cech Z. Hellwiga2. 
Punktem wyjścia w tej metodzie jest macierz R współczynników korelacji między 
potencjalnymi cechami diagnostycznymi. Dla każdego wiersza tej macierzy wyzna-
czono sumę wartości bezwzględnej współczynników korelacji. Największa suma 
odpowiadała wierszowi z cechą X16 i dlatego została ona uznana za pierwszą cechę 
centralną. Cechami satelitarnymi w stosunku do tej cechy są: X5, X6, X15, X17, X18, 
X19, dla których współczynniki korelacji z cechą X16 są nie mniejsze co do modułu 
niż 0,5. Skreślając odpowiednie wiersze i kolumny, cechy te eliminuje się z dal-
szych rozważań i otrzymuje się zredukowaną macierz korelacji R . Powyższe po-
stępowanie powtórzono jeszcze dwa razy, otrzymując dalsze skupienia oraz osta-
teczną zredukowaną macierz korelacji zmiennych izolowanych (tabela 3). 
 

Tabela 3 
 

Zredukowana macierz współczynników korelacji między zmiennymi izolowanymi 
 

Cechy X1 X2 X7 X9 X10 
X1 1 0,2163 -0,3690 -0,2390 -0,4720 
X2 0,2163 1 0,1331 0,1228 -0,2677 
X7 -0,3690 0,1331 1 -0,0109 0,0726 
X9 -0,2390 0,1228 -0,0109 1 0,3388 
X10 -0,4720 -0,2677 0,0726 0,3388 1 

 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 W badaniu jako cechy diagnostyczne ostatecznie przyjęto dwie cechy central-
ne: X12 i X16 oraz podane w tabeli 3 cechy izolowane. Wszystkie przyjęte do dalszej 
analizy cechy okazały się stymulantami. Dla zmiennych przyjętych do badania 
policzono podstawowe statystyki opisowe, których wartości przedstawiono  
w tabeli 4. 
 

                                                 
2  Por. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, 

PWE, Warszawa 1990, s. 28–29. 
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Tabela 4 
 

Statystyczna charakterystyka cech diagnostycznych 
 

Zmienna x  )(xS
iV i  

X1 33,41 12,49 37,40 0,160 
X2 29,16 6,80 23,33 0,100 
X7 221,44 27,65 12,49 0,053 
X9 6,90 3,08 44,63 0,191 
X10 45,13 4,59 10,16 0,044 
X12 0,15 0,09 58,10 0,249 
X16 0,01 0,01 47,47 0,203 

 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2008 i obliczenia własne. 
 

 Na podstawie wartości współczynnika zmienności wyznaczono mierniki i , 
które można interpretować jako wagi określające relatywne znaczenie poszczegól-
nych zmiennych diagnostycznych. Mierniki wyznaczono z następującego wzoru3: 




 n

i
i

i
i

V

V

1



 
 Przy badaniu atrakcyjności turystycznej największe znaczenie mają zmienne: 
X12 i X16, natomiast zmienna X10 w najmniejszym stopniu wpływa na badane zjawi-
sko. 
 W celu zbadania przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej  
w województwach Polski zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju. Ze wzglę-
du na różne jednostki miar wybranych cech należy sprowadzić je do porównywal-
ności, stosując normalizację według następującej formuły: 

k

ki
ki x

x
z 

, 
gdzie: 
k – numer cechy, k = 1,2,..., m;  
i – numer obiektu (powiatu),  i = 1,2,...,20; 
zki – znormalizowana wartość k-tej cechy w i-tym obiekcie, 
xki – pierwotna wartość cechy, 

kx  – średnia arytmetyczna k-tej cechy. 

                                                 
3  Ibidem, s. 34–35. 
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 Podstawą normalizacji cech diagnostycznych w powyższej formule jest śred-
nia arytmetyczna, obliczana w następujący sposób: 





n

i
kik x

n
x

1

1

 
 Znormalizowane cechy odznaczają się dwiema właściwościami: 

 suma wartości każdej z nich jest równa liczbie obiektów n, 
 średnia arytmetyczna każdej z nich jest równa jedności. 

 W oparciu o znormalizowane wartości cech diagnostycznych skonstruowany 
został taksonomiczny miernik rozwoju: 





m

k
kii z

m
z

1

1

 
gdzie: 
zi – wartość taksonomicznego miernika rozwoju dla i-tego obiektu, 
zki – znormalizowana wartość k-tej cechy w i-tym obiekcie. 
 Miernik ten charakteryzuje się podobnymi właściwościami jak znormalizowa-
ne wartości cech, to znaczy jego średnia arytmetyczna jest równa jedności. Umoż-
liwia to przeprowadzenie porównań rozwoju obiektów wielocechowych. Im więk-
szą wartość przyjmuje miernik zi, tym wyższym poziomem zjawiska odznacza się 
obiekt. Jeżeli zatem zi>1, to obiekt osiąga wyższy poziom rozwoju niż przeciętnie w 
całym zbiorze obiektów. Jeżeli natomiast zi<1, to obiekt ten osiągnął niższy poziom 
rozwoju niż średnio w zbiorze porównywanych jednostek. 
 W tabeli 5 przedstawiono województwa uporządkowane według malejących 
wartości taksonomicznego miernika atrakcyjności turystycznej. 
 Taksonomiczne mierniki rozwoju zastępują opis badanych obiektów za pomo-
cą wielu cech opisem za pomocą jednej agregatowej wielkości. Umożliwia to poza 
uszeregowaniem obiektów również ich podział na grupy o zbliżonym poziomie 
rozwoju. 
 Zbiór wszystkich województw w Polsce podzielono na cztery grupy obejmu-
jące obiekty o wartościach miernika rozwoju z następujących przedziałów: 

 grupa 1 województw:  zi Szz  , 

 grupa 2 województw:  zzSz iz  , 

 grupa 3 województw:  zi Szzz  , 

 grupa 4 województw:  zi Szz  . 
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Tabela 5 
 

Kolejność województw pod względem taksonomicznego miernika atrakcyjności tury-
stycznej w 2008 roku 

 
Numer miejsca Województwa Wartość miernika zi 

1 śląskie 1,3272 

2 małopolskie 1,2848 

3 dolnośląskie 1,1696 

4 pomorskie 1,0908 

5 wielkopolskie 1,0650 

6 zachodniopomorskie 1,0552 

7 mazowieckie 1,0395 

8 lubuskie 1,0242 

9 podkarpackie 1,0087 

10 warmińsko-mazurskie 0,9416 

11 świętokrzyskie 0,8852 

12 łódzkie 0,8467 

13 kujawsko-pomorskie 0,8448 

14 lubelskie 0,8207 

15 podlaskie 0,8039 

16 opolskie 0,7921 
 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 Wyniki podziału województw na grupy typologiczne według miernika rozwo-
ju charakteryzującego przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej 
przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6 
 
Podział województw na grupy według taksonomicznego miernika rozwoju atrakcyjno-

ści turystycznej w 2008 roku 
 
Grupa Przedział wartości 

miary w grupie 
Województwa 

1 powyżej 1,1606 3 śląskie, dolnośląskie, małopolskie  

2 1,1606–1,0000 6 pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, mazo-
wieckie, lubuskie, podkarpackie 

3 1,0000–0,8394 4 warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-
pomorskie 

4 poniżej 0,8394 3 lubelskie, podlaskie, opolskie 
 
Źródło: obliczenia własne. 
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Podsumowanie 
 
 W Polsce obserwuje się duże zróżnicowanie przestrzenne województw ze 
względu na poziom atrakcyjności turystycznej. Najwyższym poziomem pod wzglę-
dem badanego zjawiska charakteryzują się trzy województwa, które zaliczono do 
pierwszej, najlepszej grupy. Na tak wysoką ocenę rozpatrywanych obiektów wpływ 
miała przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, służąca za-
równo ludności miejscowej, jak i odwiedzającym turystom. Pierwsze miejsce  
w rankingu zajęło województwo śląskie, które charakteryzuje się największą w 
Polsce liczbą łóżek w szpitalach przypadających na 10 tys. mieszkańców oraz licz-
bą kin stałych na 1000 mieszkańców. Wysoka pozycja województwa dolnośląskie-
go wynika przede wszystkim z dużego udziału powierzchni o szczególnych walo-
rach przyrodniczych prawnie chronionej w powierzchni ogółem. W najlepszej gru-
pie znalazło się również województwo małopolskie, które posiada największą  
w kraju liczbę obiektów turystycznych przypadających na 1000 mieszkańców. 
 Skupienie drugie obejmuje sześć obiektów (województw), w których więk-
szość wartości zmiennych oscyluje wokół średnich ogólnych. Jednak znaczna część 
województw w Polsce charakteryzuje się niekorzystnymi wskaźnikami dotyczący-
mi poziomu atrakcyjności turystycznej i dlatego zaliczono je do trzeciej i czwartej 
grupy typologicznej. Wyodrębnione w ramach tych grup obiekty odznaczają się 
słabszą infrastrukturą turystyczną oraz mniej korzystnymi walorami środowiska 
przyrodniczego. 
 Otrzymane wyniki porządkowania mogą budzić pewne wątpliwości, ale nale-
ży pamiętać, że jest to ranking jedynie dla analizowanych cech diagnostycznych. 
Przy innym zestawie zmiennych pozycje województw z pewnością mogłyby ulec 
zmianie. 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, że rozmieszczenie bazy noclegowej  
w Polsce ujawnia wyraźne związki lokalizacji bazy i terytorialnego rozmieszczenia 
walorów turystycznych. Konsekwencją nierównomiernego przestrzennego roz-
mieszczenia walorów turystycznych i infrastruktury turystycznej w kraju jest nie-
równomierny rozkład ruchu turystycznego. 
 
 

SPATIAL DIVERSITY OF TOURIST ATTRACTIVENESS  
VOIVODESHIPS IN POLAND IN 2008 

 
 

Summary 
 
 A survey of spatial diversity of tourist attractiveness according to voivodeships 
(provinces) in Poland was conducted in 2008. A set of diagnostic variables characteris-
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tic of links with various branches of social and economic life has been selected. The 
analysis has been carried using taxonomic growth test. The distinction of measured 
objects has been made on the basis of synthetic measures and four typological groups 
including objects with similar level of development of the tested phenomenon were 
separated. 
 

Translated by Alicja Markiewicz 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY KARPACZA JAKO OŚRODKA CAŁOROCZNEGO 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Karpacz to ważny ośrodek rekreacyjno-sportowy i jeden z najpiękniejszych 
kurortów górskich. W mieście tym dominuje funkcja turystyczna. Można stwier-
dzić, że jest to ośrodek sezonowy, prężnie działający zwłaszcza latem i zimą.  
 W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na elementy infrastruktury tury-
stycznej, które mogłyby korzystnie wpłynąć na przekwalifikowanie Karpacza  
z ośrodka sezonowego na całoroczny. Miasto posiada rozległą przestrzeń, wspania-
łe widoki i naturalną urodę. Walory turystyczne, takie jak położenie, walory środo-
wiska geograficznego i krajobrazowego powodują, że Karpacz staje się coraz bar-
dziej popularny zarówno wśród rodzimych turystów, jak również wśród obcokra-
jowców (zwłaszcza Niemców, Czechów oraz w ostatnim czasie masowo przyjeż-
dżających Rosjan).  
 Karpacz zajmuje powierzchnię ok. 40 km² i liczy 4995 mieszkańców (dane  
z 2008 roku). Miasto położone jest w południowo-zachodniej części województwa 
dolnośląskiego w Karkonoszach, u zbiegu Łomnicy i Łomniczki, u podnóża Śnieżki 
(1602 m n.p.m.). Od połowy XIX w. miasto rozwija się jako ośrodek turystyczno-
wypoczynkowy. Prawa miejskie Karpacz uzyskał w 1959 roku. To główna baza 
wypadowa we wschodniej części Karkonoszy. Śnieżka – najwyższy szczyt Karko-
noszy i najwyższa góra Czech – znajduje się także w granicach administracyjnych 
Karpacza.  
 Do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta należą: wyciąg krzesełkowy 
na Kopę, letni tor saneczkowy, zimowy tor saneczkowy, wyciągi narciarskie, dwie 
skocznie narciarskie, rynna snowboardowa, narciarskie tory biegowe, liczne korty 
tenisowe.  
 Miasto jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, 
rozrywkowych i kulturalnych (ogółem ok. 70 rocznie). Wśród najważniejszych 
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wymienić należy cykliczne imprezy, w tym o zasięgu międzynarodowym, jak np.: 
Kontynentalny Puchar Świata B w Kombinacji Norweskiej (styczeń), Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Skokach i Kombinacji Norweskiej (styczeń), „Ślizg na Bele 
Czym” – organizowany nie w każdym roku (luty), Mistrzostwa Polski Żeglarzy  
w Narciarstwie Alpejskim (z udziałem żeglarzy, sterników i miłośników windsur-
fingu (marzec), Memoriał Waldemara Siemaszki – Puchar Polski w Ski-Alpinizmie, 
Mistrzostwa Służb Ratowniczych – Żleb Małego Stawu (marzec), „Mistrzostwa 
Polski z Jajem” (w miesiącu, w którym przypada Wielkanoc), „Puchar Samotni” – 
zawody narciarskie w Kotle Małego Stawu bez podziału na grupy wiekowe (kwie-
cień), Mistrzostwa Polski w Western i Rodeo (Western City) – (maj), Festyn Ma-
jowy – impreza plenerowa (maj), „Bieg na Śnieżkę” – trasą jednego z najtrudniej-
szych biegów górskich w Europie, przy wzniesieniu 1012 m (czerwiec), Międzyna-
rodowy Zjazd Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych (lipiec), Kolarski Wyścig na 
Śnieżkę (sierpień), Mistrzostwa Tragarzy Lektyk (sierpień), Finały kolarskiego 
wyścigu „Tour de Pologne” (wrzesień), Mistrzostwa Dolnego Śląska na sankorol-
kach (wrzesień), Międzynarodowy „Zbieg ze Śnieżki do Samotni” (wrzesień), Mi-
strzostwa Polski Dziennikarzy na Letnich Torach Saneczkowych (wrzesień), „Wy-
ścigi Psich Zaprzęgów Husky” (grudzień). 
 Należy zwrócić uwagę na oddawane w ostatnim okresie i będące w trakcie 
budowy kompleksy rekreacyjno-sportowe, takie jak np. Centrum Rehabilitacyjno-
Sanatoryjne „Sandra” (oddane do użytku w sierpniu 2009 roku) oraz Kompleks 
Gołębiewski (w budowie). 
 Krajobrazy, jakimi dysponuje Karpacz, należą do niepowtarzalnych. Z nie-
malże każdego miejsca miasta podziwiać można pasmo Karkonoszy, z najwyższym 
szczytem Śnieżką. Góra ta króluje nad miastem i stanowi naturalną dominantę 
urbanistyczną. 
 Karpacz to również kurort. Wiele osób wraca w nim do zdrowia, korzystając  
z aktywnego wypoczynku i licznych rozrywek. Jednakże baza noclegowa Karpacza, 
zwłaszcza w sezonie letnim i zimowym, jest nadal niewystarczająca. Znaczące jej 
uzupełnienie stanowić będzie Kompleks Gołębiewski. 
 
 
1. Ujęcie problemu 
 
 Karpacz, jako ośrodek całoroczny, zapewni również swoim mieszkańcom 
większą liczbę stałych miejsc pracy. Już obecnie w niektórych hotelach przez cały 
rok organizowane są konferencje, zjazdy, seminaria, zielone szkoły i inne imprezy. 
Znakomitym uzupełnieniem w zakresie infrastruktury turystycznej będzie ogromny 
kompleks hotelowy SPA „Gołębiewski” oraz otwarte w 2009 roku Centrum Reha-
bilitacyjno-Sanatoryjne „Sandra”. Właściciele istniejących hoteli, pensjonatów  
i domów wypoczynkowych z niezadowoleniem spoglądają na powstającą konku-
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rencję, w obawie o utratę dotychczasowych gości. Prawdopodobnie będą musieli 
zastąpić ich nowi chętni, z mniej zasobnym portfelem.  
 Te dwa kompleksy turystyczne, z uwagi na bardzo wysoki standard, obsługi-
wać będą gości najbogatszych, również zagranicznych. Jednakże uruchomienie obu 
tych obiektów może mieć znaczący korzystny wpływ na rozwój miasta, na pozy-
tywne skutki społeczno-ekonomiczne, tj. zmniejszenie bezrobocia, wzbogacenie 
kasy miasta o dodatkowe pieniądze pochodzące z podatku od nieruchomości i opłat 
turystycznych. Nadto mogą przyciągnąć kolejnych inwestorów, zwłaszcza z sektora 
finansowego i informatycznego. 
 Tak potężne zespoły kubaturowe zlokalizowane na dziewiczych terenach gór-
skich mogą negatywnie wpłynąć na zmiany krajobrazowe, na przemiany w funk-
cjonowaniu poszczególnych stref w mieście, na liczne komponenty środowiska, nie 
tylko na terenie obu tych kompleksów, ale także w bliższym i dalszym sąsiedztwie.  
 

 
 

Rys. 1. Kompleks Gołębiewski w Karpaczu  
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Rys. 2. Centrum Rehabilitacyjno-Sanatoryjne „Sandra” 

 
 Obecnie Karpacz odwiedzany jest rocznie przez około miliona turystów. No-
we kompleksy konferencyjno-wypoczynkowe przyciągną do miasta każdego roku 
dodatkowo 300 tys. turystów. Każdy przyjeżdżający do Karpacza będzie wiedział, 
że jeśli nawet nie trafi na dobrą pogodę, będzie miał dziesiątki innych atrakcji, 
dzięki którym spędzi tu ciekawie czas.  
 
 
2. Walory środowiska przyrodniczego 
 
 Karpacz, jako jeden z niewielu ośrodków miejskich, dysponuje bogatą gamą 
walorów przyrodniczych. W wizualnej promocji miasta zwrócono uwagę przede 
wszystkim na elementy dziedzictwa kulturowego (np. kościółek Wang, Muzeum 
Sportu i Turystyki, Muzeum Zabawek), natomiast pomija się jakże istotne walory 
środowiska przyrodniczego. W folderach reklamowych można dostrzec niedosyt 
wykorzystania potencjału przyrodniczego, drzemiącego np. na terenach przy tamie 
nad Łomnicą, przy Dzikim Wodospadzie, Kruczych Skałach, Kozich Skałach, Kar-
patce. Interesujące przyrodniczo jest pogórze Karkonoszy, Karkonoski Park Krajo-
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brazowy. Karpacz to nietypowe małe miasto. Turyści mają tu szansę odkryć walory 
krajobrazowe, poznać ciekawe miejsca, nietknięte przez cywilizację. Szukając 
miejsc pełnych żywych kolorów w różnych porach roku, mogą z nieco innej per-
spektywy spoglądać na otaczający ich świat.  
 Niewykorzystany duży potencjał turystyczny drzemie w obszarze zapory nad 
Łomnicą. Teren ten cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Odtworzenie 
funkcjonującego przed II wojną światową punktu gastronomicznego czy stworzenie 
plaży miejskiej stanowiłoby dużą atrakcję turystyczną Karpacza. Rozszerzenie 
oferty szlaków rowerowych wzdłuż tamy, wiodących uregulowanym brzegiem 
Łomnicy, zwłaszcza latem stanowiłoby ciekawą ofertę turystyczną, eksponującą 
niepowtarzalne walory krajobrazowe miasteczka.  
 Przemierzający szlaki turysta, dochodząc do miasta Karpacza, napotyka na 
swojej drodze liczne wielowiekowe i różnorodne drzewostany. Może je podziwiać, 
zachwycać się ich wielkością, wiekiem, występującą paletą barw, grą światła. Tury-
ści z dużym zainteresowaniem odkrywają walory przyrodnicze poznawanego tere-
nu.  
 
 
3. Baza noclegowa 
 
 Karpacz oferuje 6 726 miejsc noclegowych, przy czym 6 468 stanowią miej-
sca całoroczne. W 2007 roku z bazy noclegowej na terenie Karpacza skorzystało  
175 917 osób, w tym 14 616 turystów zagranicznych. Udzielonych zostało 589 870 
noclegów, w tym 55 536 turystom zagranicznym. W tabeli 1 przedstawiono wykaz 
zewidencjonowanych obiektów działających na terenie miasta. 
 
 
4. Interaktywna baza noclegowa 
 
 Od lat funkcjonuje strona internetowa www.karpacz.pl. W czerwcu 2008 roku 
stronę tę odwiedziło 51 773 internautów. To ogromne zainteresowanie miastem 
przejawia się w zwiększonej liczbie przyjazdów do Karpacza. Ponad 55% logowań 
było realizowanych z nowych adresów komputerowych.  
 Dużą popularnością cieszy się Interaktywna Baza Noclegowa. Jest to podstro-
na, na której funkcjonuje wyszukiwarka wolnych miejsc noclegowych. W Polsce to 
pierwsze tego typu rozwiązanie. Szczegółowa prezentacja obiektów noclegowych 
znajdujących się na terenie Karpacza pozwala na szybsze znalezienie lokum oso-
bom przyjeżdżającym. Z oferty tej mogą skorzystać wyłącznie obiekty zarejestro-
wane i wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Ciekawym pomysłem osób 
opracowujących stronę internetową miasta jest sporządzanie codziennej listy wol-
nych miejsc noclegowych. Dzięki jednemu kliknięciu można znaleźć się na dostęp-
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nej w Internecie liście wolnych miejsc. Na podstawie tejże listy udziela się infor-
macji o wolnych miejscach zainteresowanym klientom w punktach Informacji Tu-
rystycznej. Istnieje ponadto możliwość umieszczenia informacji o liczbie wolnych 
miejsc lub ewentualnych promocjach. Oferty wolnych miejsc można sortować we-
dług położenia obiektu, rodzaju obiektu oraz przedziału cenowego, a wyniki wy-
szukiwania sortowane są według godziny aktualizacji.  
 

Tabela 1 
 
Liczba zewidencjonowanych obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie gminy 

Karpacz 
 

Wyszczególnienie Liczba zewidencjonowanych obiektów 
hotele**  5 
hotele***  12 
hotele****  1 
pensjonaty*  5 
pensjonaty**  9 
pensjonaty***  5 
w trakcie kategoryzacji  3 
schronisko  3 
szkolne schronisko młodzieżowe  1 
willa  76 
apartament  14 
dom wczasowo-rehabilitacyjny  1 
dom wczasowy  13 
dom wypoczynkowy  5 
gościniec  8 
kwatera prywatna  11 
ośrodek kolonijno-wczasowy  3 
ośrodek szkoleniowo-
wypoczynkowy  

10 

ośrodek wczasowy  7 
ośrodek wypoczynkowy  5 
pokoje gościnne  67 
pole namiotowe  1 
rezydencja  6 
usługi hotelarskie  72 

 
Źródło: Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie. 
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 Internauci korzystają również bardzo często z zakładki „Karpacz zimą”, gdzie 
znajduje się aktualny komunikat narciarski, prognoza pogody, komunikat GOPR, 
spis wyciągów, spis wypożyczalni sprzętu narciarskiego oraz inne ważne informa-
cje dla turysty chcącego przyjechać na wypoczynek zimowy do Karpacza. Wzrost 
ruchu turystycznego w Karpaczu w latach 2001–2007 zaprezentowano w tabeli 2. 
Wpływy do kasy miasta z tytułu opłaty klimatycznej wzrastają corocznie wraz ze 
wzrostem liczby korzystających z noclegów.  
 

Tabela 2 
 

Ruch turystyczny w Karpaczu w latach 2001–2007 
 

Lata Korzystający z noclegów Wpływy z opłaty klimatycznej 
2001 133 361 382 915 
2002 143 522 337 770 
2003 145 654 439 751 
2004 152 963 556 325 
2005 161 209 601 032 
2006 166 977 633 215 
2007 175 917 650 468 

 
Źródło: GUS oraz dane Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Karpaczu. 
 
 
5. Baza gastronomiczna i usługi towarzyszące 
 
 Liczne restauracje, bary i karczmy wpisały się w krajobraz Karpacza (zwłasz-
cza jeśli chodzi o centrum miasta). Zostały one zlokalizowane głównie przy najczę-
ściej uczęszczanej osi komunikacyjnej, łączącej Karpacz Górny z Karpaczem Dol-
nym. Obiekty gastronomiczne usytuowane są z reguły w zaadaptowanych parterach 
hoteli, domów wypoczynkowych czy mieszkaniowych. Prowadzone są przez wła-
ścicieli lokali, którzy dodatkowo zatrudniają w sezonie nowych pracowników. Dużą 
popularnością w sezonie letnim cieszą się tzw. ogródki piwne, kuszące w upalne 
dni chłodnymi napojami, również alkoholowymi, a także lodami.  
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Rys. 3. Stragany obsługujące turystów i kuracjuszy 

 
 Urządzone z przepychem i gustem hotelowe restauracje poza sezonem wy-
najmowane są na imprezy okolicznościowe typu komunie, wesela, imieniny oraz 
konferencje. W pełni sezonu letniego i zimowego, w okresach urlopowych liczne są 
stragany obsługujące turystów i kuracjuszy.  
 
 
6. Struktura społeczna ruchu turystycznego 
 
 Według Referatu Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Karpaczu turyści 
indywidualni to przedstawiciele wyższej klasy średniej w wieku 25–45 lat, posiada-
jący dochody wyższe od przeciętnych; to również często ludzie młodzi (wiek do 25 
lat), dla których pobyt w Karpaczu stanowi turystykę rodzinną. Częstymi gośćmi 
indywidualnymi są studenci oraz uczestnicy różnych zawodów i różnego typu im-
prez. 
 Turyści grupowi to uczestnicy szkoleń, wyjazdów firmowych, sympozjów. To 
często turystyka szkolna, uczestnicy obozów sportowych, uczestnicy zawodów 
sportowych, uczestnicy study tours dla grup opiniotwórczych. 
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 Według szacunkowych danych rocznie odwiedza Karpacz około miliona tury-
stów. Dane ankietowe potwierdzają, że największą grupę odpoczywających stano-
wią pracownicy umysłowi (48,3%), posiadający minimum średnie wykształcenie. 
Drugą pod względem liczebności grupę stanowią studenci (24%).  
 Spośród ankietowanych ok. 72% deklaruje, że przebywa w Karkonoszach co 
najmniej po raz drugi1. Potwierdzeniem potencjału turystycznego miasta są badania 
ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w sezonie letnim 2006, wykonane na zlece-
nie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Wynika z nich, że cztery spośród pię-
ciu największych atrakcji Dolnego Śląska wymienianych najczęściej przez turystów 
kojarzone są z Karpaczem. Są to: kościółek Wang (12,5%), Karkonosze (11,6%), 
Karpacz (11%), Śnieżka (9%). Karpacz pokonał między innymi zamek Książ, Pa-
noramę Racławicką, Szrenicę, Wodospad Kamieńczyka oraz zamek Chojnik.  
 
 
7. Oferta turystyczna miasta 
 
 Karpacz nie bez powodu nazywany jest turystyczną stolicą Karkonoszy. Mia-
sto dysponuje wieloma atrakcjami turystycznymi, do których m.in. należą: Śnieżka, 
kościółek Wang, zapora na Łomnicy, Dziki Wodospad, Krucze Skały – formacja 
skalna o wysokości do 25 m, Muzeum Sportu i Turystyki, tor saneczkowy „Kolo-
rowa” w centrum miasta, kolej linowa na Kopę, Muzeum Zabawek z wielką kolek-
cją lalek z całego świata – ponad 2 tys. eksponatów, Western City, liczne stoki 
narciarskie, skocznia narciarska Orlinek, trasy biegowe, sieć ścieżek rowerowych, 
liczne szlaki turystyczne.  
 
 
8. Mocne i słabe strony Karpacza  
 
 Wśród mocnych stron Karpacza w kontekście rozwoju turystycznego należy 
wymienić: Karkonoski Park Narodowy, mikroklimat, ochronę środowiska natural-
nego, walory krajobrazowe, warunki klimatyczne umożliwiające pobyt kuracyjny, 
zagospodarowanie terenu, czyste środowisko naturalne; duże zalesienie, położenie 
geograficzne, działania proekologiczne, liczne atrakcje przyrodnicze, rezerwaty, 
pomniki przyrody, korzystne warunki do rozwoju turystyki. 
 

 

                                                 
1  M. Olzacki, A. Siennicka, Turystyka w Karkonoskim Parku Narodowym, „Parki Naro-

dowe” 2004, nr 1, s. 17.  
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Rys. 4. Dziki Wodospad 

 

 
 

Rys. 5. Zapora na Łomnicy 
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 Wśród słabych stron miasta wymienić należałoby: brak deptaku, brak domu 
kultury, brak hali sportowej, braki w infrastrukturze rekreacyjnej, brak kina, brak 
krytego basenu, brak miejsca do organizowania małych imprez lokalnych, brak 
prawidłowej polityki proturystycznej, brak promocji imprez kulturowych, brak 
strategii rozwoju turystyki, brak ścieżek rowerowych, brak infrastruktury do pro-
wadzenia i organizowania działalności kulturalnej i turystycznej, mały udział lud-
ności w życiu kulturalnym, brak miejsc aktywnego wypoczynku (place zabaw, 
boiska sportowe). 
 Szansami rozwoju miasta są: bliskość granic (Niemcy, Czechy), inwestycje 
ekologiczne w skali makro, wzrost dbałości o środowisko przyrodnicze, współpraca 
z innymi gminami w zakresie ekologii; zainteresowanie gości walorami turystycz-
no-przyrodniczymi. 
 Do największych zagrożeń Karpacza należą: korzystanie przez Jelenią Górę  
z wysypiska śmieci Związku Gmin Karkonoskich; nieprzyjęcie Karpacza do pro-
gramu Planu Krajobrazowego realizowanego przez sąsiednie gminy, skażenia eko-
logiczne wód, skażenia środowiska, zmiany klimatu w skali makro, lokalizacja w 
pobliżu gminy zakładów utylizacji szkodliwych odpadów, przemysł bez odpowied-
nich zabezpieczeń proekologicznych, budowa zakładów produkcyjnych szkodli-
wych dla środowiska, dalsza degradacja środowiska naturalnego w wyniku działal-
ności człowieka bez zabezpieczenia właściwych funkcji komunalnych, inne miej-
scowości turystyczne konkurujące z Karpaczem, konkurencja ze strony gmin sąsia-
dujących, szybki rozwój turystyki zagranicznej, słaba promocja regionu, atrakcyjne 
położenie sąsiednich terenów wypoczynkowych, degradacja środowiska związana  
z działalnością człowieka, brak kultywowania tradycji i zasobów kulturowych re-
gionu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza miasta Karpacza uwidoczniła, jak wielki potencjał 
turystyczny drzemie w jego położeniu, ukształtowaniu i zagospodarowaniu. Bogac-
two naturalne, walory środowiska przyrodniczego nie są w pełni wykorzystane 
przez władze samorządowe. Przeprowadzone inwentaryzacje pozwalają na stwier-
dzenie, że istnieją możliwości dobrego wykorzystania obiektów zaniedbanych  
i opuszczonych, po dokonaniu fachowo przeprowadzonych prac modernizacyjnych, 
renowacyjnych oraz innych prac budowlanych. Należy dokładać starań, wskazać 
kierunki dalszego rozwoju, tak aby Karpacz stał się perłą Karkonoszy, stolicą spor-
tów zimowych oraz miejscowością wypadową do wędrówek po szlakach Karkono-
szy.  
 Prężnie rozwijające się miasto jest na jak najlepszej drodze do stworzenia  
z niego ogólnopolskiego centrum zimowego (nawet europejskiego). Prowadzone  



Eleonora Gonda-Soroczyńska 80

w Karpaczu liczne inwestycje budowlane w zakresie obsługi turystycznej spowodu-
ją duży napływ ludności. Wysokiej klasy SPA czy baseny są w obecnych czasach 
standardem, którego szukają turyści z całego świata. Z uwagi na wyjątkowe poło-
żenie Karpacza jest to miejsce dla każdego. Można tu dobrze wypocząć z dala od 
dużego miasta.  
 Zmodernizowana bogata baza noclegowa jest dużym atutem. Turyści z każdą 
zasobnością portfela znajdą tutaj coś dla siebie. Schodząc ze szlaków, mają możli-
wość konsumpcji świeżych, znakomitych potraw w eleganckich restauracjach, choć 
wydaje się, że w sezonie letnim baza gastronomiczna jest zdecydowanie lepsza  
i przedstawia szerszą ofertę aniżeli poza sezonem. Szansą rozwoju miasta byłoby 
stworzenie całorocznego centrum konferencyjno-kongresowego oraz podjęcie dzia-
łań w kierunku pozyskania partnerów i instytucji wspierających rozwój miasta.  
 Wartością negatywną, jaką zauważono podczas przeprowadzania analizy jest 
brak sklepów z odzieżą i miejsc, w których rodzice z małymi dziećmi mogliby spę-
dzać czas, gdy na dworze jest niepogoda. Ciekawym i zasadnym rozwiązaniem 
byłoby stworzenie obiektu usługowo-gastronomicznego w centralnej części Karpa-
cza, który spełniałby zapotrzebowanie na te usługi.  
 
 
Wnioski końcowe 
 
1. Karpacz to jeden z głównych ośrodków turystyczno-wypoczynkowych  

w Polsce, do którego corocznie przyjeżdża ponad milion turystów i jest naj-
większym ośrodkiem wypoczynkowym po polskiej stronie Sudetów.  

2. Miasto posiada ogromny potencjał dalszego rozwoju turystycznego.  
3. Wśród głównych walorów rozwoju turystyki należy wymienić: 

 walory przyrodnicze i krajobrazowe (dominujące nad miastem wysokie pa-
smo Śnieżki), 

 niewielką odległość od granic Czech i Niemiec, 
 zachowaną i rozbudowywaną infrastrukturę noclegową, 
 popularność i nazwę miasta, 
 dobre, lecz niewystarczająco wykorzystane wyciągi narciarskie i turystycz-

ne, 
 najnowsze inwestycje turystyczne. 

4. Dwa największe zespoły hotelowo-gastronomiczno-sportowo-rehabilitacyjne, 
tj. Hotel Gołębiewski i Sandra, w najbliższej przyszłości zapewne przyciągną 
nowych turystów z kraju i zagranicy. 

5. Dalsza rozbudowa i modernizacja obiektów turystycznych korzystnie wpłynie 
na wizerunek miasta. 
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TOURISTIC POTENTIAL OF KARPACZ RESORT AS A WHOLE YEAR 
CENTRE 

  
 

Summary 
 
 The tremendous touristic potential (in geographical location, terrain configuration 
and terrain investments implementation forms) being at Karpacz town disposal has been 
taken in consideration in present dissertation. This Lower Silesian town of Sudety 
Mountains is situated in Jelenia Góra administrative district at foot of Śnieżka Moun-
tain. Landscape reserves are substantial therein, operating and being during the process 
of construction or modernization touristic infrastructure, diversified tourist quotation as 
in summer as in winter too. According to author’s opinion especially natural resources 
are utilized at insufficient extent. Potential directions of further development should be 
so pointed out, as it was possible to acknowledge Karpacz as a pearl of Karkonosze 
Mountains, capital of winter games, escapades direction during weekend and as a whole 
year centre health resort (not only seasonal) as well. For these purposes the town should 
properly to take care of a tourist and effective own promotion permanently improving 
its image. Tourists with any purse abundance should find here something interesting to 
them at any year season. A trump card appears existing and constantly expanding sump-
tuous night accommodation. Particular attention can be paid to giant Hotel SPA 
Gołębiewski nascent at Karpacz Górny and operating till 2009 Rehabilitation-
Sanatorium Treatment Centre “Sandra” as well.  
 

Translated by Eleonora Gonda-Soroczyńska 
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Wprowadzenie 
 
 Celem pracy jest analiza uwarunkowań rozwoju turystyki w gminie Bukowina 
Tatrzańska, dokonana na podstawie oceny zasobów turystycznych przestrzeni,  
w tym potencjału przyrodniczego, kulturowego i infrastrukturalnego oraz kapitału 
ludzkiego i przedsiębiorczości społeczności lokalnej. Badania ujawniły, że w roz-
woju turystycznym gminy, poza zasobami turystycznymi przestrzeni, niebagatelną 
rolę odegrały przedsiębiorczość społeczności lokalnej oraz jej potencjał organiza-
cyjny. Nieformalne więzi społeczne i wzajemne zaufanie mieszkańców są tutaj 
impulsem działania dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.  
 
 
1. Czynniki determinujące rozwój wypoczynku w gospodarstwach rolnych 
 
 W literaturze wiele miejsca poświęca się atrakcyjności wiejskiej przestrzeni 
rekreacyjnej oraz usystematyzowaniu czynników mających bezpośredni i pośredni 
wpływ na rozwój ruchu turystycznego1. Liczne opracowania analityczne traktujące 
o możliwościach rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, poradniki oraz progra-
my pomocowe dla rolnictwa poprzedzone są identyfikacją uwarunkowań mających 
wpływ na wielofunkcyjny rozwój wsi, w tym rozwój agroturystyki.  

                                                 
1  M. Hełdak, Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Ślą-

sku, „Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum” 2002, nr 1 (1–2), s. 33–65.  
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 Czynniki determinujące rozwój wypoczynku w gospodarstwach rolnych po-
dzielić można najogólniej na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne2. Przez 
uwarunkowania wewnętrzne (silne i słabe strony gminy) należy rozumieć specjalne 
walory regionu i ograniczenia, które mogą być wynikiem położenia geograficznego, 
stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, stanu środowiska przyrodniczego, 
walorów kulturowych, warunków funkcjonowania rolnictwa czy też kondycji finan-
sowej gmin3. Istotnym czynnikiem rozwoju pozostaje także aktywność władz  
i społeczności lokalnej. 
 Uwarunkowania zewnętrzne (szanse i zagrożenia) kształtowane są przez tren-
dy rozwojowe, zjawiska przełomowe o charakterze społeczno-gospodarczym, pro-
cesy w decydujący sposób wpływające na ekonomikę, popyt na usługi, uwarunko-
wania prawne oraz dokumenty planistyczne.  
 W badaniach kładących szczególny nacisk na problemy ekorozwoju wsi oraz 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich najczęściej wymieniane czynniki wa-
runkujące rozwój agroturystyki to: 

 walory przyrodniczo-kulturowe gminy (regionu), 
 atrakcyjność krajobrazu (w tym cieki wodne i zbiorniki wodne), 
 specyfika regionu, gminy, wsi (w tym duże powierzchnie lasów, użytki 

rolne, mały udział terenów zurbanizowanych i przemysłowych), 
 szczególne atrakcje turystyczne (w tym zbieractwo, wędkarstwo, możli-

wość jazdy konnej i sportów wodnych), 
 przystosowanie domów i obejść wiejskich do przyjęcia turystów4. 

 Wskazywane najczęściej zespoły cech warunkujących rozwój turystyki na 
obszarach wiejskich to walory przyrodniczo-kulturowe wsi, przez które rozumie się 
stan środowiska oraz atrakcyjność krajobrazową, kulturową i etniczną danej miej-
scowości.  
 Wieś i rolnictwo można bowiem zaktywizować poprzez „inspirowanie podej-
mowanych przez rolników działań w zakresie agroturystyki i jej rozszerzanie, po-
prawę turystycznego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych obsza-
rów wiejskich (folklor, rzemiosło, zabytki)”5.  

                                                 
2  Z. Więckowicz, E. Mrozowicki, T. Dzikowska, Czynniki warunkujące rozwój gmin, „Ze-

szyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie” 1999, nr 68, s. 481–487. 
3  Z. Więckowicz, Rozwój wielofunkcyjny wsi w makroregionie południowo-zachodnim na 

przykładzie wsi dolnośląskiej, tezy wystąpień na konferencji „Możliwości wielofunkcyjnego 
rozwoju wsi polskiej w początkach XXI wieku w kontekście integracji z UE – aspekty regional-
ne”, KPZK Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2000. 

4  K. Dubel, Zagadnienia ekorozwoju terenów wiejskich w strategii rozwoju gmin, IX 
Ogólnopolskie Forum „Ekologia Wsi”, Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno–Solina, 
1999, s. 3–7.  

5  J. Żmija, Rozwój terenów górskich Karpat wobec integracji z Unią Europejską, V Kon-
gres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Agrobiznes w krajach Europy Środ-
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 Zasoby naturalne, do których zalicza się warunki klimatyczne, wodne, glebo-
we, fizjograficzne i biotyczne oraz surowce mineralne, są w turystyce określane 
mianem przyrodniczych zasobów turystycznych. Te spośród nich, które stają się 
przedmiotem zainteresowania turystów, stanowią przyrodnicze walory turystyczne6. 
 Osobne miejsce przypisuje się infrastrukturze, w tym sieci wodno-
kanalizacyjnej, dostępności komunikacyjnej i telekomunikacji, następnie – środkom 
produkcji, do których zalicza się: dom mieszkalny, jego stan techniczny, bazę noc-
legową, wyposażenie, otoczenie domu i jego zagospodarowanie, wyposażenie  
w sprzęt turystyczny oraz tworzenie bogatej oferty agroturystycznej (konie, kuligi, 
wędkowanie, grzybobranie), uroczystości folklorystyczne itp. Nie mniej ważne 
pozostają zasoby pracy – tzn. zasoby siły roboczej, wykształcenie, wiek osoby pro-
wadzącej gospodarstwo, doświadczenie i predyspozycje do przyjmowania turystów. 
 Wśród uwarunkowań zewnętrznych największy wpływ na rozwój turystyki 
wiejskiej przypisuje się polityce społeczno-gospodarczej kraju. Grupa tych uwarun-
kowań nazywana jest uwarunkowaniami makroekonomicznymi i obejmuje: sytu-
ację gospodarczą kraju, działalność administracji rządowej w zakresie ochrony 
środowiska, uregulowania prawne, dostępność kredytów, system podatkowy i dota-
cje. Ważnym elementem pozostaje popyt na tego typu usługi, w tym charakterysty-
ka klientów (krąg aktualnych i potencjalnych klientów), zasięg oddziaływania pro-
duktu oraz nasilenie ruchu turystycznego w różnych porach roku (wahania nasilenia 
ruchu turystycznego – sezonowość)7. Wśród zewnętrznych uwarunkowań rozwoju 
turystyki wymieniane są także następujące elementy: dostęp do informacji o pro-
dukcie, zaangażowanie władz lokalnych i instytucji (otoczenie informacyjne, re-
klama, doradztwo i szkolenia) oraz wpływ dokumentów planistycznych kształtują-
cych politykę gminy i województwa na wielofunkcyjny rozwój wsi. 
 W literaturze pojawia się także nieco odmienna klasyfikacja czynników mają-
cych bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój turystyki wiejskiej. W takich klasyfi-
kacjach, wśród elementów warunkujących rozwój turystyki w danej przestrzeni, 
wymieniane są następujące elementy:  

 zasoby turystyczne przestrzeni, czyli potencjał turystyczny (przyrodniczy, 
kulturowy i infrastrukturalny),     

 kapitał ludzki będący podmiotem działalności w tejże przestrzeni (przed-
siębiorczość społeczności lokalnej, procesy demograficzne),    

                                                                                                                        

kowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, tom 2, Wrocław–Polanica Zdrój–Praga, Akade-
mia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 272-278.  

6  B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, WNUS, 
Szczecin 2008, s. 61. 

7  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 
wznowienie 2005, s. 204. 



Maria Hełdak, Beata Raszka 86

 potencjał organizacyjny, tj. sprawność działania instytucji tworzących wa-
runki działania w badanej przestrzeni8. 

 Oceniając możliwości rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w pierwszej 
kolejności powinno się zatem wziąć pod uwagę przyrodniczy, kulturowy i infra-
strukturalny potencjał turystyczny tej przestrzeni, a w dalszej kolejności należy 
skupić się na analizie zasobów ludzkich danego regionu. Tutaj podstawowym celem 
badań powinien być poziom wykształcenia mieszkańców, stopień ich przedsiębior-
czości, skłonności inwestycyjne, wiedza o rynku turystycznym i zrozumienie reguł 
gry rynkowej, decydujące o ilości i jakości oferty turystycznej. Odrębnie należy 
przeanalizować uwarunkowania instytucjonalne związane z organizacją działalno-
ści agroturystycznej w regionie, w tym działalności podmiotów rządowych i samo-
rządowych.    
 W zestawieniu uwarunkowań wpływających na powodzenie działalności agro-
turystycznej w gospodarstwach rolnych na obszarze danej gminy do przyczyn pod-
stawowych, które w największym stopniu zależą od samych rolników, zaliczono 
następujące czynniki:  

 „odpowiednia ilość środków trwałych niezbędna do przyjęcia turystów 
(dom, kemping, namioty, schronisko, a także ich wyposażenie); 

 atrakcyjność terenu (piękny krajobraz z lasami, jeziorami, górami czy łą-
kami jest zachętą dla turystów chcących przyjemnie spędzić swój wolny 
czas i skorzystać ze świeżego powietrza i wody)”9;     

 fachowa obsługa turystów jako bardzo ważny aspekt społeczny (większą 
wagę przypisuje się umiejętności przygotowania posiłków, stwarzaniu 
przyjaznej atmosfery, organizowaniu interesujących rozrywek). 

 Do przyczyn drugoplanowych zaliczono:  
 „zespół urządzeń i instytucji niezbędnych dla turystów oraz mieszkańców 

wsi i miast (wodociągi, połączenia komunikacyjne, punkty usługowe, tele-
fony, ośrodki zdrowia, punkty apteczne i inne);  

 przyczyny, które mają związek z ogólną sytuacją w kraju, np. system po-
datkowy, system kredytowy i inne regulacje prawne sprzyjające lub nie 
sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego”10. 

 Wśród zidentyfikowanych cech warunkujących rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich analiza ponownie wyłoniła atrakcyjność przyrodniczą terenu, a więc za-
soby turystyczne przestrzeni. Na pierwszym miejscu wymieniono jednak zasoby 
infrastrukturalne, a więc zaplecze niezbędne do przyjęcia turystów.  

                                                 
8  B. Gomółka, Agroturystyka w regionie sądeckim: szanse i bariery rozwoju, „Wieś i Rol-

nictwo” 2000, nr 1 (106).  
9  M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka, koszty – ceny – efekty, Poltext, Warszawa 

1997, s. 181.  
10  Ibidem. 
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 Odrębne podejście do systematyzacji uwarunkowań rozwoju agroturystyki ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarstwa rolnego przyjęła G. Magiera-Braś.  
W swej klasyfikacji czynniki wpływające na zwiększanie liczby gospodarstw agro-
turystycznych podzieliła na regionalne – zewnętrzne i wewnętrzne – oraz na po-
nadregionalne. Do czynników regionalnych zewnętrznych zaliczono walory przy-
rodniczo-turystyczne wsi oraz infrastrukturę, do czynników regionalnych we-
wnętrznych zaś – czynniki warunkujące działalność gospodarstw oraz wpływające 
na prowadzenie usług agroturystycznych w gospodarstwach rolnych. Do czynników 
ponadregionalnych zaliczono politykę społeczno-gospodarczą i związaną z nią 
działalność administracji rządowej i samorządowej11.       
 Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju turystyki 
w gminie Bukowina Tatrzańska dokonana na podstawie oceny zasobów turystycz-
nych przestrzeni, czyli potencjału turystycznego oraz przez pryzmat kapitału ludz-
kiego będącego podmiotem działalności w tejże przestrzeni. Wśród analizowanych 
zagadnień znalazły się potencjał przyrodniczy, kulturowy i infrastrukturalny gminy 
oraz przedsiębiorczość społeczności lokalnej.    
 
 
2. Zasoby turystyczne przestrzeni 
 
2.1. Potencjał przyrodniczy 
 
 Na obszarze gminy Bukowina Tatrzańska występują wartościowe elementy 
środowiska przyrodniczego oraz walory przyrodniczo-ekologiczne mające istotne 
znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego. W granicach administracyjnych gminy 
znajdują się zarówno malowniczo usytuowane osiedla wiejskie, jak również tereny 
Tatrzańskiego Parku Narodowego z najwyższym pasmem polskich Tatr oraz inny-
mi osobliwościami przyrodniczo-krajobrazowymi. Walory krajobrazowe gminy 
stanowią o wyjątkowym charakterze i popularności miejsca nie tylko w skali regio-
nalnej, ale i całego kraju. 
 Za najcenniejsze zasoby i walory przyrodnicze należy uznać bardzo wysokie 
walory krajobrazowe i widokowe, wynikające ze zróżnicowanej morfologii terenu, 
dającej możliwość oglądania szerokich panoram o wielowątkowych planach. Teren 
gminy ze względu na swoje specyficzne położenie na pograniczu Kotliny Jawo-
rzyńskiej i Pogórza Spisko-Gubałowskiego oraz w dolinie Białki Tatrzańskiej po-
siada bardzo wysokie walory krajobrazowe. Wśród czynników wpływających na 
wyjątkową atrakcyjność krajobrazową można wymienić przede wszystkim znaczne 
wzniesienie nad poziom morza partii wierzchowinowych, co umożliwia obserwo-

                                                 
11  G. Magiera-Braś, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki, Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”, Kraków 1998, s. 140–145. 
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wanie rozległych panoram widokowych obejmujących Tatry, Magurę Spiską, Gor-
ce i Pieniny, oraz występowanie rozległych przestrzeni leśnych i rolno-zadrzewio-
nych, tworzących wspaniałą mozaikę, z charakterystycznym dla regionu rozłogiem 
pól. Za obszar o bardzo wysokiej ekspozycji krajobrazowej należy uznać wszystkie 
tereny położone w wyższych partiach stoków, także w Tatrzańskim Parku Narodo-
wym, w strefach grzbietowych i wierzchowinowych, oraz kulminacje szczytowe. 
Widoczne są one z dużych odległości, z głównych tras komunikacyjnych, punktów 
i ciągów widokowych. 
 Dużą atrakcją krajobrazową jest obecność typowo górskiej rzeki Białki Ta-
trzańskiej oraz jej dopływów, które wzmacniają zdecydowanie zasoby hydrologicz-
ne. Elementy powierzchniowej sieci hydrologicznej pełnią nie tylko funkcje od-
wadniające, ale również funkcje ekologiczne, jako naturalne ciągi migracyjne  
i krajobrazotwórcze, a dzięki obudowie biologicznej wzmacniają różnorodność 
regionu. Ponadto obszar rzeki Białki na odcinku od ujścia Potoku Leśnickiego do 
ujścia do Zbiornika Czorsztyńskiego objęty jest siecią Natura 2000 w ramach Spe-
cjalnego Obszaru Ochrony (SOO) – „Dolina Białka” PLH120024, typ ostoi B, po-
wierzchnia 716,3 ha. Przez tereny rolno-leśno-zadrzewione prowadzi szeroki kory-
tarz migracyjny o przebiegu południkowym łączący struktury Tatr, Magury Spi-
skiej, Pienin, Kotliny Orawsko-Nowotarskiej i Gorców. 
 Dużą wartość krajobrazotwórczą posiadają ponadto tereny rolno-leśno-
zadrzewione ze wspaniałą szachownicą pól.  
 
2.2. Potencjał kulturowy  
 
 Prezentowana w niniejszym artykule gmina Bukowina Tatrzańska położona 
jest w południowej części województwa małopolskiego, u podnóża Tatr, bezpo-
średnio przy granicy ze Słowacją. Na terenie gminy leżą następujące wsie podha-
lańskie: Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Brzegi, Groń i Leśnica oraz wsie 
spiskie: Jurgów, Czarna Góra i Rzepiska. Pierwotna granica państw przebiegała po 
rzece Białce, a wsie spiskie położone były w państwie austro-węgierskim. Odro-
dzenie Polski po I wojnie światowej i uniezależnienie Słowacji od Węgier stworzy-
ło nową sytuację polityczną – powstał trudny problem wytyczenia granicy, a co za 
tym idzie możliwie precyzyjnego i sprawiedliwego rozdzielenia ludności polskiej  
i słowackiej12. Mimo zawirowań politycznych, odrębności kulturowe wsi podhalań-
skich i spiskich są nadal czytelne. Niezależnie od różnic w charakterze rozwoju 
architektury i sztuki poszczególnych części gminy wytworzyła się oryginalna sztu-
ka ludowa13.  

                                                 
12  S. Figiel, Polski Spisz, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 1997, s. 135. 
13  Tatry i Podtatrze, Monografia dla szkół, red. W. Skupień, Urząd Miasta Zakopane, Za-

kopane 2004, s. 479. 
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 Dziedzictwo kulturowe gminy stanowi swoisty magnes przyciągający tury-
stów. Niezwykle ważnymi elementami są zarówno zasoby materialne, jak i ducho-
we dziedzictwo kultury, czyli szeroko rozumiana tradycja. Są to zarówno gwara 
góralska, odrębny strój ludowy, muzyka, taniec, twórczość artystów ludowych, 
głęboka wiara, wierzenia, wartości i wzory zachowań, na bazie których powstaje 
tożsamość regionalna.   
 Niezwykłą rolę w utrwalaniu kultury ludowej odegrał w gminie Dom Ludowy 
w Bukowinie Tatrzańskiej, który powstał tu w latach 20. XX wieku, w trudnych 
latach odradzającej się Polski. Jak podaje S. Galica-Górkiewicz „(…) Dom Ludo-
wy, jako placówka kultury, stał się ośrodkiem myśli społecznej, oświaty, kultury. 
Obecnie Dom Ludowy jest organizatorem imprez kulturowych o zasięgu ogólno-
polskim, w tym m.in. „Sabałowych Bajań” (Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, 
Instrumentalistów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego) i „Góralskiego 
Karnawału” (Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych, Popis Solowych Par Ta-
necznych, Kumoterki, Skiring, Ski-Skiring i Przejazd Zaprzęgami Paradnymi)”14.  
 W gminie zlokalizowanych jest wiele obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków, w tym kościoły (w Bukowinie Tatrzańskiej, w Białce Tatrzańskiej, w Jurgo-
wie), Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej, zagrody („Czarnoksiężnika Kikli” 
w Bukowinie Tatrzańskiej, Korkoszów w Czarnej Górze, Sołtysów w Jurgowie  
i zagroda w Rzepiskach na Grocholowym Potoku), zespoły szałasów (na Polanie 
Podokólne w Jurgowie, na Rusinowej Polanie, w Dolinie Pańszczyca, na Polanie 
Waksmundzkiej w Brzegach), szałasy (na Polanie Nowa Roztoka i w Dolinie Pięciu 
Stawów Polskich w Brzegach) oraz schronisko nad Morskim Okiem. Część obiek-
tów znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej, który prowadzi m.in. z Zako-
panego przez Bukowinę Tatrzańską, Jurgów i Białkę Tatrzańską. Na szlaku znajdu-
ją się kościoły zlokalizowane w tych miejscowościach oraz obiekty Muzeum Ta-
trzańskiego położne w Jurgowie (zagroda Sołtysów i szałasy położone na Polanie 
Podokólne). 
  Na obszarze gminy występuje również wiele obiektów cennych kulturowo, 
które nie są objęte ochroną konserwatorską. Zarówno wsie podhalańskie, jak i spi-
skie nasycone są obiektami pochodzącymi sprzed 1945 roku, posiadającymi cechy 
obiektów zabytkowych. Niestety w procesie postępującego rozwoju gospodarczego 
daje się zauważyć gwałtowne zanikanie starej drewnianej zabudowy wsi. Warto 
zauważyć, że w krajobrazie wsi w większym stopniu zachowane są jednak stare, 
niszczejące zabudowania gospodarcze. 
 

                                                 
14  S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska: powrót do źródeł, Galeria Skorusa, 

Agnieszka Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska, s. 456. 
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2.3. Potencjał infrastrukturalny  
 
 W okresie ostatnich kilku lat w gminie nastąpił dynamiczny rozwój terenów 
sportowo-rekreacyjnych – powstały liczne wyciągi i koleje narciarskie, zmieniając 
wizerunek poszczególnych wsi w atrakcyjne ośrodki sportów zimowych. Szczegól-
nie dynamiczny rozwój nastąpił w miejscowości Białka Tatrzańska; inne miejsco-
wości podążają tym samym śladem. W ostatnim roku wybudowano nowe wyciągi 
narciarskie w Jurgowie, Czarnej Górze oraz w Bukowinie Tatrzańskiej na Wierchu 
Rusińskim.  
 Poza terenami przeznaczonymi do uprawiania sportów zimowych rejon gminy 
posiada wspaniałe warunki dla wypoczynku letniego. Wsie stanowią doskonałą 
alternatywę dla zatłoczonego i znacznie droższego Zakopanego, oferując wspaniałe 
tereny dla turystyki pieszej i rowerowej. Sprzyjają temu przede wszystkim walory 
krajobrazowe i charakter wsi. W Bukowinie Tatrzańskiej działa Aquapark Terma, 
cieszący się powodzeniem przez cały rok. Liczba miejsc noclegowych oferowanych 
w gminie, według informacji Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej, wynosi 
ponad 20 000. Jednak do tej liczby należałoby dodać miejsca noclegowe przygoto-
wane w prywatnych kwaterach. Właściwie w sezonie zimowym i letnim w prawie 
każdym domu wynajmowane są pokoje o zróżnicowanym standardzie. Skala tego 
zjawiska jest ogromna.  
 Nieco w tyle pozostają inwestycje należące do władz samorządowych, w tym 
infrastruktura techniczna i sieć komunikacyjna. Gmina nadal nie jest w całości ska-
nalizowana. W przedmiotowym terenie główne zagrożenie dla środowiska przyrod-
niczego upatruje się w nieprawidłowym rozwiązaniu gospodarki ściekowej.  
W intensywnie rozwijających się miejscowościach Białka Tatrzańska i Jurgów,  
a także w Brzegach, Rzepiskach i Groniu-Leśnicy nie funkcjonują grupowe oczysz-
czalnie ścieków. W zakresie usprawnienia systemu komunikacji projektowana od 
kilkudziesięciu lat obwodnica wsi Białki Tatrzańskiej, niegdyś w ciągu drogi woje-
wódzkiej, nie może doczekać się realizacji. Przejazd przez miejscowość w sezonie 
narciarskim jest bardzo utrudniony ze względu na duże natężenie ruchu związane  
z dojazdami do stacji narciarskich. Obecnie w polityce przestrzennej gminy, okre-
ślonej w Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bukowina Tatrzańska dla wsi Białka Tatrzańska, teren stanowi 
jedynie rezerwę projektowanej drogi gminnej, a jej realizacja jest bardzo zagrożona. 
 
 
3. Kapitał ludzki i przedsiębiorczość społeczności lokalnej 
 
 Społeczność lokalna wykazuje bardzo dużą aktywność gospodarczą. Zgodnie 
z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2008 roku aż 879 osób fizycznych 
prowadziło działalność gospodarczą (na 12 tys. osób zamieszkałych na obszarze 
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gminy). Na uwagę zasługuje fakt, że liczba osób prowadzących działalność gospo-
darczą na swój rachunek ciągle wzrasta – z 717 w 2005 roku, 740 w roku 2006 do 
803 w roku 2007. Ponadto w gminie działają 23 stowarzyszenia i organizacje spo-
łeczne oraz trzy fundacje.  
 Niegdyś, pomimo niekorzystnych warunków do produkcji rolniczej, w tym 
klimatu i ukształtowania terenu, dominującą funkcję w gminie odgrywało rolnic-
two. W strukturze gospodarstw przeważały gospodarstwa indywidualne o bardzo 
dużym rozdrobnieniu. Jednak, co jest charakterystyczne dla Podhala, większość 
rolników wykonywało nierolnicze zajęcia stałe lub dorywcze poza swoim gospo-
darstwem. Rozmiar pozarolniczego zatrudnienia w gminie był bardzo duży. Obec-
nie, z racji rozwoju funkcji wypoczynkowej i turystycznej, w wielu gospodarstwach 
zaprzestano produkcji rolniczej. Mieszkańcy odchodzą od zatrudnienia w rolnictwie 
na rzecz usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.  
 Po zmianie systemu politycznego szczególnie wzrosła aktywność gospodarcza 
społeczności lokalnej. Większość inwestycji sportowo-rekreacyjnych w gminie 
stanowią przedsięwzięcia jej mieszkańców. Stacje narciarskie w Białce Tatrzań-
skiej, w Czarnej Górze i w Jurgowie oraz wyciągi w Bukowinie Tatrzańskiej są 
zrealizowane ze środków i z inicjatywy mieszkańców, podobnie Aquapark Terma  
w Bukowinie Tatrzańskiej. W gminie powstaje także wiele pensjonatów i ośrodków 
wypoczynkowych oraz usług towarzyszących turystyce, stanowiących inicjatywę 
mieszkańców gminy.  
 „Cechą tutejszej społeczności lokalnej są rozwinięte nieformalne więzi spo-
łeczne oraz zasiedziałość mieszkańców, które podtrzymują atmosferę zaufania oraz 
umożliwiają przekazywanie wartości kulturowych i umiejętności technicznych 
następcom”15. Owe więzi społeczne i klimat zaufania były szczególnie ważne  
u progu rodzącej się w Polsce gospodarki wolnorynkowej. Nie bez znaczenia dla 
wzmożonej przedsiębiorczości w gminie pozostają także „(...) specyficzne elementy 
miejscowej kultury, takie jak oszczędność, kreatywność, skłonność do ryzyka, 
szczególne wartościowanie pracy i osiągnięć indywidualnych”16.      
 Oferowane usługi posiadają coraz wyższy standard. Wyciągi zorganizowane 
są na ogół kompleksowo – turyści mają do dyspozycji nie tylko stok do zjeżdżania 
z tarasami o różnym stopniu trudności, ale również parking i zaplecze gastrono-
miczne17. Mieszkańcy szybko uczą się zarządzania, promocji i reklamy. Produkty 
turystyczne obejmujące szeroką gamę usług sportowych są odpowiednio zaprezen-
towane w mediach i w Internecie. W taki sposób promowana jest Stacja Narciarska 

                                                 
15  B. Domański, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej 

Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czep-
czyński, Gdynia, s. 127–134.  

16  Ibidem. 
17  B. Górz, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 162–163. 
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Kotelnica, Bania w Białce Tatrzańskiej, Termy w Bukowinie Tatrzańskiej oraz 
bogata oferta bazy noclegowej.     
 
 
Podsumowanie 
 
 Analiza uwarunkowań rozwoju turystyki w gminie Bukowina Tatrzańska 
ujawniła, że miejscowość ta posiada wysokie walory przyrodniczo-kulturowe, które 
zapewniają jej uprzywilejowaną pozycję wśród innych gmin południowej Małopol-
ski. Niewątpliwym atutem rozwoju turystyki w gminie jest ponadto bogata tożsa-
mość kulturowa jej mieszkańców, utrwalana z pokolenia na pokolenie, przejawiają-
ca się m.in. w gwarze góralskiej, stroju, muzyce, jak i serwowanych posiłkach, 
twórczości artystów ludowych, a także wartościach i wzorach zachowań.   
 Badania atrakcyjności turystycznej wsi położnych w gminie Bukowina Ta-
trzańska pozwala na sformułowanie wniosku, że w rozwoju gminy poza zasobami 
turystycznymi przestrzeni, czyli potencjałem turystycznym (przyrodniczy, kulturo-
wy i infrastrukturalny), niebagatelną rolę odegrała przedsiębiorczość społeczności 
lokalnej oraz jej potencjał organizacyjny. Środowisko kulturowe, w którym żyje 
społeczność lokalna, z nieformalnymi więziami społecznymi i wzajemnym zaufa-
niem, jest tutaj impulsem dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Mieszkańcy 
posiadają dużą zdolność i gotowość do wzięcia odpowiedzialności za własny byt, 
nie bojąc się przy tym nowych wyzwań, czego wyrazem są powstałe w ostatnich 
latach nowe inwestycje, w tym głównie wyciągi narciarskie finansowane przez 
społeczność lokalną.    
 Mieszkańcy unowocześniają ofertę turystyczną – nie zapominają o promocji  
i reklamie, wykorzystując umiejętnie duchowe dziedzictwo kultury, w tym m.in. 
gwarę góralską, odrębny strój ludowy, muzykę i taniec góralski.   
 
 

CONDITIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE  
OF THE SUB-TATRA VILLAGE 

 
 

Summary 
 
 The purpose of this article is analysis of conditions for development of tourism in 
Bukowina Tatrzanska commune evaluated from the angle of tourist space resources, 
including: natural, cultural and infrastructural potential and also from the angle of hu-
man capital and resourcefulness of the local community. The research has shown that 
apart from tourist space resources, resourcefulness of the local community and their 
organisational potential have played a significant role in the commune’s tourist devel-
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opment. Informal social ties and mutual trust are an impulse for the development of new 
investments.  
 

Translated by Basia Nocko-Wrend 
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WYBRANE ZASOBY STRUKTURALNE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO  
(NA PRZYKŁADZIE GMINY DŁUGOŁĘKA) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W badaniach nad potencjałem turystycznym miejscowości, gmin i regionów 
dominującą rolę odgrywają dwie podstawowe grupy zasobów turystycznych stano-
wiących o jego wartości. Większość opracowań naukowych odnosi się w tym przy-
padku do zasobów strukturalnych i funkcjonalnych1. Analizy oraz oceny ich wystę-
powania i wielkości wykorzystywane są m.in. do tworzenia dokumentów strate-
gicznych, określania przydatności obszarów do recepcji ruchu turystycznego i pro-
gnozowania rozwoju funkcji turystycznej czy nawet jako element konkurencyjności 
między regionami, powiatami, gminami lub miejscowościami. 
 W literaturze przedmiotu do zasobów strukturalnych potencjału turystycznego 
zaliczane są zazwyczaj główne składowe atrakcyjności turystycznej, tj. walory 
turystyczne, zagospodarowanie oraz dostępność komunikacyjna, stanowiące jedno-
cześnie integralną część produktu turystycznego obszaru2. Dla wielu gmin w Pol-
sce, zwłaszcza tych o niewielkiej randze walorów turystycznych, kreowanie pro-

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005. 
2  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 2007; A. Panasiuk, Zagospodarowanie turystyczne jako warunek rozwoju regionalnego, w: 
Rola turystyki w gospodarce regionu, red. J. Wyrzykowski, WSH, Wrocław 2007; J. Kaczmarek, 
A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, op.cit. 
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duktu turystycznego opiera się głównie na tworzeniu szeroko rozumianej infrastruk-
tury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. Szczególnie w gminach podmiejskich, 
stanowiących najczęściej zaplecze noclegowe dla sąsiadujących z nimi aglomeracji 
i posiadających nieporównywalnie do nich mniejszy potencjał turystyczny, tworze-
nie warunków do codziennego lub weekendowego wypoczynku ich mieszkańców 
pozostaje zazwyczaj zadaniem priorytetowym. 
 Materiał prezentowany w niniejszym opracowaniu stanowi część badań opisu-
jących przydatność obszarów podmiejskich Wrocławia do aktywności turystycznej 
jego mieszkańców oraz stan przygotowania do recepcji ruchu turystycznego przez 
gminy bezpośrednio z nim sąsiadujące. W efekcie badania mają umożliwić dokona-
nie oceny możliwości i kierunków aktywizacji turystycznej gmin stanowiących 
strefę wypoczynku weekendowego mieszkańców Wrocławia.  
 Analizowana w pracy pod kątem zasobów strukturalnych gmina Długołęka 
zaliczana jest do najdynamiczniej rozwijających się gospodarczo gmin wiejskich na 
Dolnym Śląsku, w tym również wśród gmin podmiejskich. Niewątpliwym atutem 
gminy pozostaje dość dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna jej obszaru, a także 
położenie przy znaczących dla regionu szlakach tranzytowych. Mimo nielicznych 
walorów turystycznych gmina ta zarówno historycznie, jak i obecnie stanowi zna-
czący kierunek migracji turystycznych mieszkańców Wrocławia. Przyjmuje się 
założenie, że obserwowany obecnie ruch turystyczny w obszarze gminy pozostaje 
w istotnym związku z aktualną i systematycznie rozwijaną bazą turystyczną i spor-
towo-rekreacyjną.  
 
 
1. Założenia metodyczne pracy 
 
 Analiza zagospodarowania turystycznego gminy Długołęka powinna przy-
nieść odpowiedź na pytania: w jakim stopniu obszar ten jest przygotowany do ob-
sługi wyjazdów weekendowych mieszkańców Wrocławia, w tym popytu na aktyw-
ny wypoczynek, czy może on stanowić zaplecze turystyczne dla wielkiego centrum 
krajoznawczego oraz miejsca wielkich imprez, jakim jest Wrocław, a także czy jest 
odpowiednio zagospodarowany na potrzeby obsługi turystyki tranzytowej, stano-
wiącej jeden z markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska. 
 W szczególności próbowano uzyskać informacje i dokonać analizy z zakresu 
aktualnego stanu bazy noclegowej, bazy gastronomicznej oraz bazy towarzyszącej 
gminy w odniesieniu do niektórych wskaźników wojewódzkich i powiatowych oraz 
materiałów sprawozdawczych Głównego Urzędu Statystycznego. 
 Zasięg przestrzenny badań obejmował obszar gmin podmiejskich (położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia), w tym dla celów opracowania skoncen-
trowano się na obszarze gminy Długołęka. 
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 Zakres czasowy badań, ze względu na podjęcie próby prezentacji danych naj-
nowszych i w możliwych do ujęcia układach relacyjnych, dotyczył roku 2008. 
 Badania miały zarówno charakter wtórny, oparty na analizie opracowań spra-
wozdawczych, w tym głównie Głównego Urzędu Statystycznego, jak również cha-
rakter pierwotny, polegający na inwentaryzacji terenowej urządzeń turystycznych 
gminy Długołęka. W analizach posiłkowano się również wynikami badań sonda-
żowych, przeprowadzonych w oparciu o wywiady bezpośrednie z zastosowaniem 
autorskiego kwestionariusza. Odpowiedzi na pytania postawione w kwestionariuszu 
udzielali wójtowie (burmistrzowie) lub sekretarze i skarbnicy gmin. Badania prze-
prowadzone zostały w latach 2008–2009. 
 
 
2. Wielkość i struktura bazy noclegowej 
 
 W grupie urządzeń noclegowych funkcjonujących w obszarze gminy Długo-
łęka zarejestrowano osiem obiektów o takim charakterze. Są to obiekty działające 
całorocznie, posiadające najczęściej ok. 20 miejsc noclegowych i będące własno-
ścią podmiotów prywatnych. Łącznie na terenie gminy zarejestrowano 135 miejsc 
noclegowych. Należy przy tym zauważyć znaczące różnice wynikające z porówna-
nia materiałów sprawozdawczych GUS i danych inwentaryzacyjnych. Zarówno  
w przypadku liczby obiektów, jak i liczby miejsc noclegowych rejestrowanych  
w gminie występują rozbieżności w danych sięgające dwu- a nawet trzykrotności 
(tabela 1). 
 Większość urządzeń zlokalizowana jest w centralnej części gminy przy głów-
nym szlaku komunikacyjnym – drodze krajowej nr 8, w tym głównie w miejscowo-
ściach: Borowa, Długołęka i Mirków. Wszystkie obiekty posiadają dobre bądź bar-
dzo dobre wyposażenie podstawowe i uzupełniające. Są dobrze oznakowane  
i w większości przypadków posiadają ofertę dodatkowych usług np. o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym bądź imprezowym. 
 W odniesieniu do liczby obiektów i miejsc noclegowych zarejestrowanych  
w powiecie i województwie, wartości wskaźników gminy są wielokrotnie niższe. 
Ogółem w 2008 roku gmina dysponowała liczbą 0,20 miejsca noclegowego na  
1 km2 i 0,19 miejsca w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy. Podobny przelicz-
nik zastosowany dla regionu wynosił odpowiednio 2,43 i 1,69 a dla powiatu 0,63  
i 0,65. Nieco korzystniej sytuacja wygląda przy zastosowaniu rzeczywistej liczby 
miejsc noclegowych zarejestrowanych w gminie (0,61 i 0,63), przy czym ich odnie-
sienie do wartości regionalnych i powiatowych, z powodu dysponowania jedynie 
materiałami GUS, byłoby nieadekwatne (tabela 2). 
 Struktura rodzajowa obiektów noclegowych w gminie nie wykazuje znaczącej 
dominacji jakiejkolwiek z rejestrowanych grup urządzeń. Rozkład ich jest propor-
cjonalny, w niewielkim stopniu urozmaicony i obejmuje jedynie hotele, zajazdy, 



Edyta Jakubowicz, Sylwia Toczek-Werner, Mariusz Sołtysik 98

gospodarstwa agroturystyczne i nieklasyfikowane inne usługi noclegowe. Rzeczy-
wistą wielkość i strukturę rodzajową bazy noclegowej w gminie przedstawiono  
w tabeli 3. 
 

Tabela 1 
 
Porównanie wielkości bazy noclegowej gminy Długołęka według materiałów sprawo-

zdawczych i badań terenowych 
 

Źródła danych Wielkość bazy noclegowej 
obiekty miejsca 

GUS 2 42 
Badania terenowe 8 135 
Różnica 6 93 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2009)3 oraz badań terenowych. 
 

Tabela 2 
 

Wielkość bazy noclegowej gminy Długołęka w układzie relacyjnym 
 

Zasięg przestrzenny Wielkość bazy noclegowej 
obiekty miejsca miejsca na 100 

mieszk. 
miejsca na 1 

km2 
woj. dolnośląskie 736 48 526 1,69 2,43 
powiat wrocławski 13 705 0,65 0,63 
gmina Długołęka 2 42 0,19 (0,61)* 0,20 (0,63)* 

 
* w nawiasach podano wartość wskaźników obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby 
miejsc noclegowych, określonej w badaniach terenowych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2009)4 oraz badań terenowych. 
  

                                                 
3  Województwo Dolnośląskie 2009 – Podregiony, Powiaty, Gminy, Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu, Wrocław 2009. 
4  Ibidem. 
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Tabela 3 
 

Rzeczywista wielkość i struktura bazy noclegowej w gminie Długołęka 
 

 
Rodzaje obiektów 

Wielkość bazy noclegowej 
obiekty miejsca 

n % n % 
Hotele i usługi hotelar-
skie 

2 25,0 40 29,6 

Zajazdy i motele 1 12,5 16 11,9 
Gospodarstwa agrotury-
styczne 

2 25,0 32 23,7 

Inne usługi noclegowe 3 37,5 47 34,8 
Ogółem 8 100,0 135 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
 
 
3. Wielkość i struktura bazy gastronomicznej 
 
 Na obszarze gminy Długołęka zlokalizowano 20 obiektów i placówek prowa-
dzących działalność gastronomiczną. Wśród odnotowanych urządzeń wyróżniają 
się przede wszystkim placówki zarejestrowane jako bary (11), stanowiące ponad 
połowę (55,0%) obiektów gastronomicznych w gminie, oraz restauracje (5), któ-
rych udział w całości bazy stanowi 25,0%. Pozostałe rodzaje urządzeń gastrono-
micznych występujących w gminie reprezentują jednostkowo karczmy, gospody  
i punkty gastronomiczne. Łącznie zarejestrowano na terenie gminy ok. 859 miejsc 
konsumpcyjnych całorocznych i ok. 706 miejsc sezonowych (najczęściej plenero-
wych). Rozkład procentowy zarówno urządzeń, jak i miejsc gastronomicznych nie 
koresponduje w układzie relacyjnym z regionem, w strukturze którego największy 
udział w bazie mają restauracje (358), a w drugiej kolejności bary (340). 
 Warto podkreślić, że większość placówek dysponuje własnymi parkingami  
i jedynie w siedmiu przypadkach akceptowane są nowoczesne formy płatności (kar-
ty płatnicze). 
 Ponad połowa z funkcjonujących na terenie gminy Długołęka placówek ga-
stronomicznych usytuowana jest w miejscowościach położonych w centralnej stre-
fie gminy. Głównym wyznacznikiem ich lokalizacji pozostaje droga krajowa nr 8 
oraz miejscowości przy niej położone w centralnej części gminy. Szczegółowe 
informacje przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 
 

Wielkość i struktura bazy żywieniowej w gminie Długołęka 
 

Rodzaje obiektów i 
placówek 

Wielkość bazy żywieniowej całorocznej 
obiekty miejsca 

n % n % 
Restauracje 5 25,0 247 28,5 
Bary 11 55,0 332 38,3 
Gospody i karczmy 2 10,0 260 30,0 
Punkty gastronomiczne 2 10,0 28 3,2 
Ogółem 20 100,0 867 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
 
 
4. Wielkość i struktura bazy towarzyszącej 
 
 Zagospodarowanie obszaru w urządzenia towarzyszące określić można m.in. 
przy pomocy liczby kolei linowych, szlaków turystycznych, podziemnych tras tury-
stycznych, ofert lotów turystycznych, basenów i kąpielisk, wędkarskich łowisk 
komercyjnych, ośrodków jazdy konnej, wyciągów narciarskich, nartostrad i narciar-
skich tras biegowych, torów saneczkowych i lodowisk5. W ogólnym ujęciu na bazę 
towarzyszącą składają się urządzenia o charakterze usługowym, handlowym, roz-
rywkowym, kulturalnym i sportowym służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, 
a także turystów6. 
 Dla potrzeb niniejszego opracowania wydzielono do analizy cztery grupy 
urządzeń mogących świadczyć o przygotowaniu obszaru do obsługi ruchu tury-
stycznego. Zaliczono do nich urządzenia kulturalne, użyteczności publicznej, han-
dlowe oraz sportowo-rekreacyjne i turystyczne. 
 W obszarze gminy Długołęka zinwentaryzowano 17 podstawowych obiektów 
i urządzeń kulturalnych. W skład tej grupy wchodzą ośrodki, biblioteki publiczne  
i świetlice wiejskie. Są one rozmieszczone na terenie gminy dość proporcjonalnie, 
występując w 14 miejscowościach różnych części gminy. Działalność tych urzą-
dzeń koncentruje się głównie w dniach powszednich i jedynie w przypadkach orga-
nizacji imprez kulturalnych realizowana jest również w dniach weekendowych. 

                                                 
5  Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy rozwoju, red. J. Wyrzykowski, Wyd. 

AWF we Wrocławiu, Wrocław 2004. 
6  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 2007. 



Wybrane zasoby strukturalne potencjału turystycznego… 101

Wszystkie placówki kulturalne gminy mieszczą się w budynkach szkolnych lub 
gminnych i stanowią własność publiczną (tabela 5).  
 

Tabela 5 
 

Wielkość i struktura urządzeń kulturalnych w gminie Długołęka 
 

Rodzaje obiektów  
i urządzeń 

Wielkość urządzeń kulturalnych 
n % 

Ośrodki kultury 1 5,9 
Świetlice wiejskie 6 35,3 
Biblioteki publiczne 10 58,8 
Ogółem 17 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
 
 Gmina Długołęka dysponuje 26 podstawowymi urządzeniami użyteczności 
publicznej: zakładami opieki zdrowotnej (6), aptekami (7), posterunkami policji (1), 
urzędami pocztowymi (7) oraz bankami i bankomatami (6). W większości przypad-
ków są one usytuowane w większych miejscowościach gminy. Rozmieszczenie 
tych placówek w przestrzeni gminy jest dość równomierne i opiera się o budynki 
gminne lub szkolne. Szczegółowy opis przedstawiono w tabeli 6.  
 

Tabela 6 
 

Wielkość i struktura urządzeń użyteczności publicznej 
 

Rodzaje urządzeń 
Wielkość urządzeń użyteczności publicznej 

n % 
Zakłady opieki zdrowotnej 6 22,2 
Apteki 7 25,9 
Urzędy pocztowe 7 25,9 
Banki i bankomaty 6 22,2 
Komisariaty policji 1 3,7 
Ogółem 27 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
 
 W strukturze urządzeń handlowych funkcjonujących na terenie gminy Długo-
łęka odnotowano 66 obiektów handlowych o charakterze sklepów spożywczych, 
spożywczo-przemysłowych lub wielobranżowych oraz stacji paliw, marketów  
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i hurtowni spożywczych. Wszystkie urządzenia handlowe występujące w gminie 
Długołęka są własnością podmiotów prywatnych. 
 Rozmieszczenie przestrzenne sklepów w gminie wskazuje na ich największą 
koncentrację w jej części północnej, w której zlokalizowano 27 obiektów tego typu. 
Obszar południowy gminy dysponuje 21 placówkami handlowymi, a w strefie cen-
tralnej odnotowano ich 18. Największą liczbę sklepów odnotowano w miejscowo-
ściach: Długołęka (7), Kiełczów (7) oraz Mirków (5), będących największymi miej-
scowościami gminy, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i obszaru. 
Większość z rejestrowanych sklepów stanowią obiekty samodzielne lub ulokowane 
w budynkach mieszkalnych i najczęściej funkcjonują w każdy dzień tygodnia 
(włącznie z dniami weekendowymi). Spośród 66 analizowanych jednostek jedynie 
18 akceptuje nowoczesne sposoby płatności (karty płatnicze).  
 Większość obiektów świadczących usługi z zakresu dystrybucji paliw płyn-
nych zlokalizowana jest na terenie gminy zgodnie z przebiegiem głównych koryta-
rzy komunikacyjnych. Informacje o sieci urządzeń handlowych w gminie Długołę-
ka przedstawiono w tabeli 7. 
 

Tabela 7 
 

Wielkość i struktura urządzeń handlowych 
 

Rodzaje urządzeń 
Wielkość urządzeń handlowych 

n % 
Sklepy 59 89,4 
Stacje paliw 5 7,6 
Markety 1 1,5 
Hurtownie 1 1,5 
Ogółem 66 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
 
 Wyposażenie miejscowości należących terytorialnie do gminy Długołęka  
w obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne i turystyczne jest bardzo zróżnicowa-
ne, zarówno pod względem ich liczby, jak i rozmieszczenia w przestrzeni gminy.  
W wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie gminy stwierdzono funkcjo-
nowanie 39 różnego rodzaju obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i tury-
stycznych spełniających warunki normatywne i przystosowanych do organizacji 
wypoczynku, realizacji zajęć oraz przedsięwzięć imprezowych o charakterze lokal-
nym, jak i ponadlokalnym (tabela 8). 
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Tabela 8 
 

Wielkość i struktura urządzeń turystycznych i sportowo-rekreacyjnych 
 

Rodzaje urządzeń 
Zasoby urządzeń turystycznych  

i sportowo - rekreacyjnych 
n % 

Łowiska wędkarskie 6 15,4 
Ośrodki jazdy konnej 7 17,9 
Hale i sale sportowo-widowiskowe 7 17,9 
Stadiony i boiska sportowe  16 41,0 
Korty tenisowe 3 7,7 
Szlaki turystyczne 6 15,4 
Ogółem 39 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
 
 Zdecydowanie wyróżniającą się pod względem liczby grupę urządzeń stano-
wią boiska sportowe (16), których liczba sięga niemal 50% całości bazy sportowo-
rekreacyjnej i turystycznej zarejestrowanej w obszarze gminy. Najczęściej urządze-
nia te pozostają w użyczeniu i podlegają opiece lub użytkowaniu lokalnych klubów 
sportowych. W większości przypadków są to urządzenia charakteryzujące się do-
brym bądź bardzo dobrym stanem technicznym. Ze względu na podstawowe ich 
wykorzystanie dla celów rozgrywek ligowych, wiele z nich wyposażonych jest  
w podstawowe zaplecze sanitarno-higieniczne i szatniowe służące zawodnikom 
oraz, w niektórych przypadkach, w oświetlenie i trybuny. 
 Strukturę rodzajową i ilościową obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
funkcjonujących na obszarze gminy Długołęka, obok boisk sportowych, stanowią 
również ośrodki jazdy konnej (7), ośrodki wędkarskie (6), sale sportowe (7) oraz 
wytyczone i oznakowane szlaki turystyczne (6). Działające na terenie gminy łowi-
ska i ośrodki jeździeckie są własnością podmiotów prywatnych lub organizacji 
pozarządowych. Natomiast wszystkie sale sportowe i szlaki pozostają w użytkowa-
niu zespołów szkolnych lub pod opieką jednostki administracyjnej gminy. 
 Rozmieszczenie ośrodków wędkarskich i jeździeckich funkcjonujących  
w obrębie gminy Długołęka jest nierównomierne. Zauważa się zdecydowaną ich 
koncentrację w części północnej gminy (5 łowisk, 4 ośrodki jeździeckie) w porów-
naniu z jej obszarem centralno-południowym, w którym zarejestrowano 1 łowisko  
i 3 ośrodki jazdy konnej. Funkcjonujące na terenie gminy Długołęka sale sportowe 
zlokalizowane są jedynie w większych ośrodkach szkolnych. Obiekty te, ze wzglę-
du na swoje rozmiary oraz wyposażenie w zaplecze sanitarne i szatniowe, umożli-
wiają realizację zajęć oraz organizację rozgrywek sportowo-rekreacyjnych. 
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 W obszarze gminy Długołęka znajdują się także liczne boiska przyszkolne do 
małych gier sportowych oraz place zabaw, ogródki jordanowskie i „parki rekre-
acyjne”, które, ze względu na niewielkie znaczenie dla ruchu turystycznego, nie 
zostały ujęte w zestawieniu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona ewidencja i analiza wybranych grup zasobów strukturalnych 
gminy Długołęka wskazuje na słaby stopień przygotowania obszaru do obsługi 
ruchu turystycznego. Infrastrukturalny potencjał turystyczny gminy wyrażony wiel-
kością i strukturą urządzeń noclegowych, gastronomicznych oraz towarzyszących, 
jak również wskaźnikami relacyjnymi (gminy, powiatu i województwa) stanowi 
niewielkie zaplecze dla wypoczynku weekendowego mieszkańców Wrocławia,  
w szczególności w zakresie noclegów i gastronomii. 
 Ofertę aktywnego wypoczynku w oparciu o wielkość i zróżnicowanie urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych również należy ocenić jako słabą.  
W niewielkim stopniu uznać można stan oferty usługowej gminy za wystarczający 
na poziomie podstawowym dla potrzeb obsługi turystyki tranzytowej. Ogranicza się 
ona jednak jedynie do skromnego zaplecza noclegowo-gastronomicznego, koncen-
trującego się pasmowo wzdłuż głównego korytarza komunikacyjnego przebiegają-
cego przez centralną część obszaru gminy. Wykazane zasoby infrastrukturalne 
gminy nie stanowią również znaczącego uzupełnienia bazy materialnej turystyki dla 
bezpośrednio sąsiadującej aglomeracji, w kontekście organizacji imprez o znacze-
niu ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz pełnienia funkcji wielkiego cen-
trum krajoznawczego. 
 Wyniki prowadzonych badań nad potencjałem turystycznym gmin wiejskich, 
w tym zwłaszcza w otoczeniu wielkiego miasta, wskazują na pewną regułę wzbo-
gacania i tworzenia przez nie zasobów strukturalnych z pominięciem strategicznego 
planowania. Tak tworzone zasoby infrastrukturalne pozostają rozproszone w obsza-
rze gmin, często są nietrafionymi inwestycjami, a ich funkcja turystyczna ogranicza 
się jedynie do przestrzeni wewnątrzgminnej. Zasadne wydaje się zatem tworzenie 
specjalistycznych opracowań gminnych, ewidencjonujących i racjonalnie uzasad-
niających rozwój infrastruktury turystycznej, które mogłyby stanowić istotne uzu-
pełnienie strategii ogólnych w poszczególnych gminach. Omawiane gminy pod-
miejskie opracowań takich nie posiadają. 
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SELECTED STRUCTURAL RESOURCES OF TOURISTIC CAPACITY 
(BASED ON THE COMMUNE OF DŁUGOŁĘKA EXAMPLE) 

 
 

Summary 
 
 The study forms part of inquiries describing the usefulness of suburban areas 
of Wrocław to undertaking touristic activities by Wrocław tenants. It describes  
a state of preparation by neighbouring communes to reception of touristic move-
ment. The conducted research and the inventory control of touristic development of 
the commune of Długołęka is one of investigative tasks, beside the stock taking and 
the rating of touristic, natural and cultural values. the communication accessibility 
as well as the assessment of functional supplies, which will serve to evaluation of 
the touristic capability of suburban communes and in effect to assessment of use-
fulness the suburban areas to fulfilling needs as regards undertaking weekend 
recreation by inhabitants of large cities.  
 

Translated by Mariusz Sołtysik 
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ZASOBY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE  
POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBSZARU 

 
 
 
1. Rola kapitału ludzkiego i społecznego w gospodarce turystycznej 
 
 We współczesnej gospodarce turystycznej zaznacza się silny trend orientacji 
na klienta, konieczność rozpoznania jego potrzeb i preferencji oraz śledzenia zmian 
w tym zakresie. W tym nurcie mieszczą się takie pojęcia, jak „spełnienie potrzeb  
i oczekiwań nabywcy”, „zgodność z oczekiwaniami”. Większość działań z tego 
nurtu zakłada nie tylko aktywność w zakresie rozpoznania, ale także kreowania 
oczekiwań turystów, które są specyficznymi „drogami” do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej i dyferencjacji oferty usługowej. W polskich realiach dominuje 
niestety podejście pasywne, które ogranicza się do minimalizacji poziomu nieza-
dowolenia turystów oraz liczby możliwych przyczyn reklamacji1. 
 Zdobywanie turystów poprzez zwiększanie dostępności do usług, lepszą loka-
lizację infrastruktury turystycznej czy lepszy wystrój wnętrz ma swoje granice. 
Obecnie tym, czym może wyróżnić się region, obszar turystyczny, przedsiębiorstwo 
na rynku turystycznym, jest jakość świadczonych usług i obsługi turystycznej. Dla 
prawidłowego rozwoju potencjału turystycznego, szczególnie na szczeblu lokal-
nym, konieczna jest długofalowa współpraca między władzami samorządowymi, 
podmiotami gospodarki turystycznej, organizacjami turystycznymi i różnego typu 
stowarzyszeniami, w tym także nieformalnymi grupami mieszkańców2. Prawidłowo 

                                                 
1  M. Kachniewska, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, w: Turystyka 

w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Prace ekonomiczne Wyższej Szko-
ły Informatyki i Zarządzania, z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 307. 

2  T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie, w: Turystyka 
w badaniach…, op.cit., s. 413. 
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prowadzona gospodarka turystyczna, opierająca się na współpracy między instytu-
cjami infrastruktury turystycznej i tzw. paraturystycznej (transportowej, telekomu-
nikacyjnej, otoczenia biznesu itp.), może być odpowiedzią na zmieniający się popyt 
turystów. 
 Optymalną organizację i jakość usług turystycznych zapewnia odpowiednie 
środowisko demograficzno-społeczne danego obszaru, określane jako kapitał spo-
łeczny i ludzki. Kapitał społeczny i kapitał ludzki należą do zasobów funkcjonal-
nych potencjału turystycznego obszaru3. 
 Coleman4 definiuje kapitał społeczny jako umiejętność współpracy między-
ludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji wspólnych interesów. Umie-
jętności te wynikają z zaufania, norm społecznych, sieci i organizacji społecznych 
umożliwiających skoordynowane działania. Kapitał społeczny jest zasobem niewi-
docznym, ucieleśnionym w związkach pomiędzy ludźmi i, podobnie jak inne formy 
kapitału, ma wpływ na działalność gospodarczą. Putnam5, bazując na ujęciu Cole-
mana, stwierdza, że kapitał społeczny przejawia się w społecznym zaangażowaniu, 
sieciach obywatelskiego działania, normach wzajemności. Jego zdaniem najważ-
niejszym źródłem kapitału społecznego jest tradycja. Fukuyama6, akceptując wcze-
śniejsze określenie kapitału społecznego, twierdzi jednak, że największy wpływ na 
jego formowanie się ma kultura.  
 Wśród badaczy występuje zgodność, że kapitał społeczny jest w dużej mierze 
współzależny i determinowany przez wysoki poziom kapitału ludzkiego7. Według 
OECD8 (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) za definicję kapitału 
ludzkiego przyjmuje się następujące sformułowanie: wiedza, umiejętności, kompe-
tencje oraz inne cechy ucieleśnione w człowieku, które powiązane są z jego eko-
nomiczną aktywnością.  
 

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 32. 
4  J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, “American Journal of 

Sociology” 1988, vol. 94, s. 96.  
5  R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Wło-

szech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995, s. 85. 
6  F. Fukuyama, Wielki wstrząs, Politeja.pl, Warszawa 2000, s. 45. 
7  K. Janc, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego, Rozprawy Na-

ukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8, Wrocław 
2009, s. 17. 

8  OECD, Human Capital Investment. An International Comparison, OECD, Paris 1998,  
s. 113; OECD, Learning for Tomorrow’s World. First Results from PISA 2003, OECD, Paris 
2004, s. 171. 
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2. Mierniki oceny potencjału społeczno-demograficznego obszaru turystycz-
nego 

 
 We wszystkich ujęciach podkreśla się, że kapitał społeczny jest zasobem spo-
łeczności, jest dobrem publicznym, zaś kapitał ludzki jest zasobem jednostki9.  
O przewadze danego obszaru decyduje zdolność do wytworzenia innowacji, wystę-
pująca w szerszej skali na niewielu obszarach. 
 Przyjmuje się następujące cechy opisujące kapitał społeczny10: 

1. Wymiar instytucjonalny kapitału społecznego: 
 samoorganizacja społeczeństwa – liczba fundacji i stowarzyszeń zareje-

strowanych w systemie REGON na 10 tys. ludności,  
 liczba imprez zorganizowanych przez domy kultury, ośrodki kultury, 

świetlice, kluby na 1 tys. ludności,  
 liczba zespołów artystycznych i kół zainteresowań na 10 tys. ludności. 

2. Wymiar uczestnictwa kapitału społecznego: 
 członkowie klubów sportowych na 1 tys. ludności, 
 członkowie zespołów artystycznych na 1 tys. ludności, 
 członkowie kół zainteresowań na 1 tys. ludności,  
 zaangażowanie obywatelskie – frekwencja w wyborach samorządo-

wych, parlamentarnych, prezydenckich i innych. 
 Natomiast jako cechy opisujące kapitał ludzki przyjmuje się na ogół:  

1. Zasoby kapitału ludzkiego: 
 poziom wykształcenia ludności – udział osób z wykształceniem wyż-

szym,  
 poziom wykształcenia radnych – udział radnych samorządu (gmin i po-

wiatów) z wykształceniem wyższym,  
 obciążenie demograficzne – osoby w wieku przedprodukcyjnym 

i poprodukcyjnym przypadające na 1 osobę w wieku produkcyjnym.  
2. Nakłady na kapitał ludzki (jako średnie z 5 lat): 

 poziom czytelnictwa – wypożyczenia z bibliotek na mieszkańca,  
 wydatki samorządów na oświatę i wychowanie na 1 ucznia w zł,  
 saldo migracji (wewnętrznych i zagranicznych) na 1 tys. ludności,  
 saldo migracji osób z wykształceniem wyższym na 1 tys. ludności. 

3. Efektywność gospodarek lokalnych (jako średnie z 5 lat): 
 zamożność społeczności lokalnych – dochody gmin z tytułu udziału  

w podatkach od osób fizycznych (PIT) na mieszkańca,  

                                                 
9  E. Jakubowicz, Kapitał ludzki podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego,  

w: W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, red. K. Frysztacki, K. Heffner, Opole 2003, 
s. 60. 

10  K. Janc, op.cit., s. 39 i 71. 
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 dochodowość przedsiębiorstw – dochody gmin z tytułu udziału w po-
datkach od osób prawnych (CIT) na mieszkańca, 

 przyrost przedsiębiorstw netto – różnica między zarejestrowanymi 
i wyrejestrowanymi podmiotami gospodarczymi w systemie REGON, 

 przedsiębiorczość ludności – prywatne podmioty gospodarcze zareje-
strowane w systemie REGON na 1 tys. ludności w wieku produkcyj-
nym, 

 nadumieralność mężczyzn w wieku 35-60 lat, 
 udział bezrobotnych poniżej 35 roku życia w ogóle osób bezrobotnych. 

 Istotnym regulatorem kapitału ludzkiego i społecznego są polityczne, instytu-
cjonalne i prawne warunki, które wpływają na działalność gospodarczą. Cote11 
uważa, że kapitał ludzki i społeczny, jako umocowane i występujące w określonym 
środowisku, są uzależnione od instytucji otoczenia biznesu, w tym: chroniących 
własność prywatną i zabezpieczających ją, regulujących aktywność gospodarczą, 
wspierających makroekonomiczną stabilność państwa poprzez politykę fiskalną  
i monetarną, prowadzących ubezpieczenia i ochronę społeczną, moderujących  
i zarządzających konfliktami społecznymi. 
 Według europejskich instytucji gospodarczych te trzy komponenty (kapitał 
ludzki, kapitał społeczny, otoczenie instytucjonalne) są filarami ludzkich zdolności 
do tworzenia dobrobytu. Rozwijają się one w specyficznych kulturowych uwarun-
kowaniach, stąd też analizy wpływu kapitału ludzkiego i społecznego na wzrost  
i rozwój gospodarczy muszą uwzględniać te współzależności. Uzależnione są one 
od specyficznych lokalnych, regionalnych walorów i zasobów. Są immobilne prze-
strzennie. Często utożsamia się je z wyposażeniem społecznym lokalnego środowi-
ska. We współczesnej gospodarce turystycznej wymienione trzy cechy stanowią 
niewątpliwie istotne zasoby funkcjonalne potencjału turystycznego obszaru. Bada-
nia nad tym problemem są prowadzone na obszarze turystycznej gminy Sobótka. 
 Gmina Sobótka położna jest na południowy zachód od Wrocławia. Najmłod-
sze alpejskie ruchy górotwórcze spowodowały oddzielenie Przedgórza od Sudetów 
i wyodrębnienie masywu, którego trzon zachował się dzięki dużej odporności budu-
jących go skał. Stąd pochodzi „wyspa” masywu ze Ślężą – szczytem zwanym Ślą-
skim Olimpem, który wznosi się na płaskim terenie Doliny Odry. Uważany jest on 
za kolebkę Śląska, a postać niedźwiedzia ślężańskiego jest symbolem całego Dol-
nego Śląska. Masyw należy do najciekawszych pod względem krajoznawczym 
terenów regionu. Duże urozmaicenie rzeźby, unikatowe wartości Ślężańskiego 
Parku Krajobrazowego, starożytne rzeźby kultowe i czakram na szczycie Ślęży – to 
atuty, które przyciągają turystów. Teren powiązany jest systemem szlaków pie-
szych, umożliwiających dotarcie do wielu atrakcji o charakterze krajoznawczym. 

                                                 
11  S. Cote, The Contribution of Human and Social Capital, “Canadian Journal of Policy 

Research” 2001, vol. 2, s. 35. 
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Obszar ma predyspozycje przede wszystkim do rozwoju różnych form wypoczynku 
świątecznego. Jest to obszar największej w województwie koncentracji indywidual-
nego budownictwa rekreacyjnego. Osiedla zabudowy letniskowej, w większości 
przystosowanej do użytkowania całorocznego, występują głównie w Będkowicach, 
Przemiłowie, Strzegomianach, Sulistrowicach i Sulistrowiczkach, wsiach położo-
nych najbliżej masywu. Możliwe jest uprawianie rekreacji zimowej – narciarstwa 
śladowego i, na małą skalę, także zjazdowego. Miasto Sobótka, jak i cała gmina, 
pełni również funkcję satelity mieszkaniowego Wrocławia. Sobótka posiada bardzo 
dogodne położenie komunikacyjne względem autostrady A4 Warszawa–Wrocław 
oraz dróg krajowych: Wrocław–Kłodzko i Wrocław–Jelenia Góra. Dodać należy, że 
35 km od Sobótki znajduje się międzynarodowe lotnisko we Wrocławiu. 

Tabela 1 
 

Wydatki budżetowe gminy Sobótka, w tym z przeznaczeniem na kulturę fizyczną  
i turystykę w latach 2006–2008 

 

Lata budżetowe 
W tysiącach złotych 

% budżetu 
ogółem 

w tym na kulturę 
fizyczną i turystykę 

2006 21 550,9 608,8 2,83 
2007 22 178,6 477,4 2,15 
2008 28 603,4 606,1 2,12 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sołtysik, S. Toczek-Werner, Modele 
kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiej-
skich, „Handel Wewnętrzny” 2009, s. 303. 

Tabela 2 
 

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz ich realizacja  
w latach 2006–2008 

 

Lata  
budżetowe 

Ogółem W tym pochodzące od jednostek: 
 strukturalnych zewnętrznych 

w tys. zł 
% w dota-

cjach gminy 
w tys. 

zł 
% 

w tys. 
zł 

% 

2006  953, 2 4,42 818,0 85,8 135,2 14,2 
2007  898,6 4,05 773,4 86,1 125,2 13,9 
2008 1245,2 4,35 970,0 77,9 275,2 22,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sołtysik, S. Toczek-Werner, op.cit. 
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 Władze samorządowe gminy są w pełni świadome roli, jaką spełnia rekreacja  
i turystyka w życiu gminy12. Udział wydatków i wysokość dotacji przyznawanych 
na tę działalność w Sobótce należą do najwyższych wśród gmin województwa dol-
nośląskiego. W różnych opracowaniach dotyczących rozwoju gminy, jak i w dzia-
łaniach bieżących zauważalna jest troska o podtrzymanie funkcji turystycznej  
i rekreacyjnej obszaru gminy.  
 W opracowaniach dotyczących oceny kapitału społecznego zaproponowano 
siedem cech, a do oceny kapitału ludzkiego 13 cech13. W polskiej statystyce uzy-
skanie całego zestawu proponowanych informacji w skali lokalnej – według gmin – 
jest utrudnione. Stąd w tabeli 3 przedstawiono jedynie siedem cech opisujących 
zasoby społeczno-demograficzne gminy Sobótka. Gmina na tle województwa wy-
różnia się stosunkowo wysokim poziomem wykształcenia radnych, duża liczbą 
imprez kulturalnych (eventów), a także niższym bezrobociem ludzi młodych.  
 

Tabela 3 
 

Wybrane (dostępne) cechy dotyczące kapitału społecznego i ludzkiego  
dla gminy Sobótka (2007) 

 

Lp. Nazwa cechy 
Gmina 

Sobótka 
Województwo 
dolnośląskie 

1 
Liczba imprez zorganizowanych przez domy kultury, ośrodki 
kultury, świetlice na 1 tys. ludności 

6,1 0,7 

2 Udział ludności z wykształceniem wyższym 8,6 14,0 

3 Udział radnych z wykształceniem wyższym  60,0 40,6 

4 
Obciążenie demograficzne – liczba osób w wieku przed- 
i poprodukcyjnym na 1 osobę w wieku produkcyjnym 

0,52 0,52 

5 Poziom czytelnictwa – wypożyczenia z bibliotek na 1 mieszkańca 1,5 3,7 

6 
Przedsiębiorczość ludności – prywatne podmioty gospodarcze 
zarejestrowane w systemie REGON na 1 tys. ludności w wieku 
produkcyjnym 

133,6 153,1 

7 Udział bezrobotnych poniżej 35 roku życia w ogóle bezrobotnych 33,8 41,1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Województwo Dolnośląskie. Podregiony, 
powiaty, gminy 2008, Roczniki Statystyczne US, Wrocław 2008, publikacje elektro-
niczne: www.stat.gov.pl/wroc/.  

                                                 
12  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/152/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 maja 2000 
roku, s. 40. 

13  K. Janc, op.cit. 
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 Stosunkowo wysoka jest również przedsiębiorczość ludności, jak na teren  
o przewadze struktur wiejskich. Ludność mieszkająca we wsiach gminy stanowi 
50% ogółu ludności, zaś podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu 
kultury fizycznej i turystyki stanowią 10%. Są to cechy świadczące o dobrym po-
tencjale społecznym, rokującym optymalizację gospodarki turystycznej.  
 
 
3. Wnioski z badań w skali kraju14 istotne dla badań lokalnego wyposażenia 

społecznego 
 
 Aby ocenić potencjał turystyczny obszaru w segmencie społecznym, warto 
zwrócić uwagę na istotne wnioski wynikające z analizy przeprowadzonej dla Polski 
według powiatów: 

1. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego wyraźnie nawiązuje do utrwalonego ob-
razu przestrzeni Polski. Można więc wyróżnić dwa wymiary obszarów 
rdzenia i peryferii: wschód-zachód, miasta-pozostałe obszary. Zróżnicowa-
nie to ma charakter uniwersalny, gdyż niemal dla wszystkich cech opisują-
cych kapitał ludzki zostało ono zachowane. Zwraca uwagę istnienie silnych 
związków przestrzennych, zwłaszcza na obszarze aglomeracji i na wscho-
dzie kraju. 

2. Kapitał ludzki w dużym stopniu odpowiada za efektywność gospodarek lo-
kalnych. Jak wykazała analiza, związki te są szczególnie silne w przypadku 
uwzględnienia sąsiedztwa z centrami kształcenia. Podobnie jak w większo-
ści badań w innych skalach odniesienia, potwierdziła się główna idea kon-
cepcji, mówiąca, że kapitał ludzki wpływa dodatnio na zamożność, przed-
siębiorczość i inne cechy powiązane z ekonomiczną aktywnością ludzi. 

3. Wpływ kapitału społecznego na efektywność gospodarek jest istotny, lecz 
nie tak duży jak wpływ kapitału ludzkiego. Dokładniejsza analiza pozwoli-
ła stwierdzić, że wpływ ten może być dodatni lub ujemny, w zależności od 
formy kapitału społecznego. Znalazła potwierdzenie teza obecna w literatu-
rze przedmiotu, iż jednocześnie występują dwie formy kapitału społeczne-
go – mające pozytywny i negatywny wpływ na efektywność gospodarek 
lokalnych.  

4. Hipoteza o ścisłym związku kapitału ludzkiego ze społecznym znalazła 
tylko częściowe potwierdzenie. Zarówno analiza statystyczna, jak i prze-
strzenna potwierdza co prawda, że związki takie występują, nie są jednak 
one ani silne, ani dodatnie dla wszystkich składowych kapitału społeczne-
go. Jest to rezultatem heterogeniczności kapitału społecznego, odmiennych 
uwarunkowań poziomu poszczególnych jego typów (tradycji, kultury, za-

                                                 
14  K. Janc, op.cit., s. 97. 
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siedziałości społeczności lokalnych). Natomiast formy kapitału społeczne-
go, które mają pozytywny wpływ na efektywność gospodarek lokalnych, 
najczęściej współwystępują z wysokim poziomem kapitału ludzkiego. 

 
 

SOCIO-DEMOGRAPHIC RESOURCES  
OF TOURIST POTENTIAL OF AN AREA 

 
 

Summary 
 
 The subject of this study is the role of social and human resources as well as the 
institutional environment in the contemporary socio-economic business, including tour-
ism economy. The aforementioned elements are called the functional resources of tour-
ist potential or the local social endowment. The paper presents preliminary results of 
research into these issues carried out in tourist community of Sobótka in the 
dolnośląskie province.  
 

Translated by Justyna Bagińska 
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ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARZE PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYM 
,,HAĆKI” IM. PROF. J.B. FALIŃSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W województwie podlaskim występuje znaczna liczba miejsc i miejscowości, 
które wymagają turystycznego zagospodarowania. Terenem, który nie został do-
strzeżony przez mieszkańców i władze samorządowe pod względem zagospodaro-
wania turystycznego, jest obszar przyrodniczo-krajobrazowy im. Prof. J.B. Faliń-
skiego w Haćkach, liczący 164 ha. Projekt w sprawie ustanowienia zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Haćki” im. Prof. J.B. Falińskiego został spo-
rządzony przez Towarzystwo „Haj” na podstawie wieloletnich wyników badań 
naukowych prof. J.B. Falińskiego i prof. A. Bery, archeologów z Instytutu Arche-
ologii i Etnologii w Warszawie oraz wielu innych autorytetów naukowych. Opisany 
obszar spełnia formalne, jak i faktyczne warunki do ustanowienia zespołu przyrod-
niczo-krajobrazowego, natomiast wymaga zagospodarowania, co pozwoli na 
utrzymanie, pielęgnowanie i prezentowanie naturalnych i kulturowych walorów 
tego terenu oraz rozwój rodzajów i form turystyki.  
 Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Haćki” 
umożliwi rozwój zrównoważony w środowisku lokalnym i jednocześnie będzie 
szansą na pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy i innych instytucji 
oraz organizacji rządowych i pozarządowych.  
 Pod względem administracyjnym obszar położony jest w powiecie Bielsk 
Podlaski, na wysokości 156 m n.p.m.1 (województwo podlaskie) i jest oddalony o 7 

                                                 
1  Projekt ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Haćki” im. Prof. 

J.B. Falińskiego na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
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km od miasta powiatowego. Kompleks składa się z trzech enklaw: wysoczyzny 
bielskiej, pagórka kemowego, pagórków otoczonych gruntami ornymi i łąkami. 
Rzeźba terenu ukształtowała się około 100 tys. lat temu, u schyłku zlodowacenia 
Warty. W szczelinach i zagłębieniach rozpadającego się lądolodu gromadził się 
substrat glebowy, który po całkowitym wytopieniu się lodu dał początek pagórkom 
kemowym2. Obszar znajduje się na terenie Natura 2000. 
 W wyniku prac archeologicznych potwierdzono ślady niemal nieprzerwanej 
obecności człowieka w tym rejonie, sięgające schyłku epoki kamienia. To dzięki 
wielowiekowej działalności człowieka (odlesienie, wypas, koszenie), właściwo-
ściom substratu glebowego (utwory pyłowe zawierające węglan wapnia) i sprzyja-
jącemu mikroklimatowi nasłonecznionych zboczy możliwe było utrzymanie się  
w tym rejonie muraw kserotermicznych. 
 Obszar jest rajem dla miłośników przyrody. Posiada w znacznym stopniu 
zachowane w stanie naturalnym środowisko przyrodnicze o wysokich i unikalnych 
walorach turystycznych w skali kraju i Europy – głównie duże kompleksy natural-
nych lasów oraz cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te odznaczają się naj-
wyższym stopniem naturalności szaty roślinnej i najwyższą bioróżnorodnością oraz 
charakteryzują się nieskażonym środowiskiem przyrodniczym.  
 Okolice wsi Haćki stanowią unikatowe obszary pod względem przyrodniczym 
(pagórki kemowe porośnięte murawami kserotermicznymi) i archeologicznym 
(grodzisko, kurhan i osady otwarte z okresu od wczesnej epoki żelaza po wczesne 
średniowiecze). Ten atrakcyjny obszar otaczają liczne zabytki kultury ludowej  
i sakralnej.  
 Celem niniejszego artykułu jest propozycja zagospodarowania obszaru pod 
względem turystycznym, do którego mogłyby przybywać różne grupy turystów 
krajowych i zagranicznych w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i edukacyj-
nych. 
 
 
1. Charakterystyka obszaru przyrodniczo-krajobrazowego  
 
 Obszar ,,Haćki” jest jednym z najciekawszych obszarów archeologicznych  
w Polsce. Jego nazwa pochodzi od miejscowości Haćki. Jest to teren, na którym 
występują wykształcone murawy kserotermiczne między doliną Bugu a Suwalsz-
czyzną. O bogactwie szaty roślinnej świadczy występowanie na niewielkiej po-
wierzchni ostoi aż pięciu typów siedlisk Natura 2000: jałowiec, muraw kseroter-

                                                                                                                        

rody (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880, Dz.U. 2005, nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087, Dz.U. 2007, 
nr 75, poz. 493, nr 175, poz. 1238, nr 181, poz. 1286). 

2 Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej (Haćki), red. J.B. Faliński,  
A. Bera, Z. Kobyliński, A.J. Kwiatkowska-Falińska, BSG UW, nr 4(2)/1, PIG w Warszawie, 
Warszawa 2005.  
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micznych, ekstensywnie użytkowanych łąk, torfowisk przepływowych oraz łęgów. 
Najlepiej zachowały się murawy kserotermiczne. Łąki kośne podlegają stopniowej 
degradacji w wyniku intensywnej gospodarki rolnej, podczas gdy obszar torfowiska 
przepływowego został wyłączony z użytkowania i szybko zarasta. Łęgi charaktery-
zują się młodymi drzewostanami i uproszczonym składem gatunkowym runa (ry-
sunki 1 i 2). Nadzór nad obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody  
w Białymstoku. 
 

 
 

Rys. 1. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy w Haćkach 

 

 
 

Rys. 2. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy w Haćkach 
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 Obszar położony jest na Wysoczyznie Bielskiej (rysunek 3), na styku kultury 
białoruskiej, polskiej i ukraińskiej i zaliczany jest do mezoregionu we wschodniej 
Polsce. Przez obszar przebiega szlak turystyczny Warszawa–Białowieża. Obszar 
„Haćki” graniczy z Doliną Górnej Narwi, Wysoczyzną Drohiczyńską i Wysoczyzną 
Wysokomazowiecką z Przedpolesiem Zachodnim (Białoruś). Obszar położony jest 
na terenie Zielonych Płuc Polski, a siedliska rolnicze zajmują ponad 90% obszaru, 
pozostałą część stanowią łąki i zarośla. Mając na względzie potencjał archeologicz-
ny, mieszkańcy wsi Haćki postanowili utworzyć Towarzystwo ,,Haj”, którego ce-
lem jest włączenie części ich gruntów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000. Obserwując niedorzeczność towarzyszącą planowaniu siedlisk Natura 2000 
oraz niszczeniu bogatej przyrody okolic wsi, mieszkańcy postanowili zwrócić się 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu jak najszybszego opracowa-
nia planu ochrony obszarów Natura 2000 w Haćkach. Zatwierdzony przez Radę 
Ministrów projekt siedlisk „Murawy w Haćkach” oceni w najbliższym czasie Ko-
misja Europejska. Wówczas możliwe będzie opracowanie szczegółowych planów 
ochrony siedlisk Natura 2000.  
 

 
 

Rys. 3. Położenie miejscowości Haćki 

Źródło: opracowanie Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim. 
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 Urozmaicony charakter rzeźby terenu i duża różnorodność siedliskowa (od 
torfowisk przepływowych i ekstensywnie użytkowanych łąk po murawy kseroter-
miczne i napiaskowe) stanowią o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazo-
wych i turystycznych całego obszaru. Od lat 70. XX wieku obserwuje się stopnio-
wy zanik tradycyjnej gospodarki rolnej – zmniejszanie się powierzchni gruntów 
ornych i spadek pogłowia zwierząt. Część porzuconych gruntów wraz z cennymi 
przyrodniczo zboczami niecki została zadrzewiona, głównie sosną, świerkiem  
i modrzewiem. Na obszarze kompleksu żyje pięć gatunków płazów, dwa gatunki 
gadów oraz 50 gatunków ptaków3.  
 Dobrze zachowane wczesnośredniowieczne (V-XII w.) grodzisko, zwane 
przez miejscową ludność ,,Zamkiem”, to obszar urozmaiconych krajobrazów, boga-
tych w użytki zielone, olsy, łęgi i runo leśne. Ze względu na bogactwo walorów 
geobotanicznych i estetyki krajobrazu kulturowego stanowi on w województwie 
podlaskim fragment krajobrazu bardzo cenny pod względem turystycznym. Jak 
dotąd stwierdzono tu występowanie około 400 gatunków roślin naczyniowych. 
Obszar kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego obejmuje: 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „murawy w Haćkach”, europejskiej sieci 
Natura 2000; 

 kompleks zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru województwa 
podlaskiego; 

 polodowcowe utwory geologiczne, źródła i cieki wodne; 
 zabudowę wsi Haćki; 
 użytki rolne i lasy. 

 Wśród celów ochrony obszaru przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą 
„Haćki” im. Prof. Janusza B. Falińskiego należy wymienić:  

1. Zachowanie różnorodności polodowcowych utworów geologicznych,  
a mianowicie: 
 wachlarzowej kotliny strumienia „Haj”, 
 pagórków i ostoi kemowych, 
 tarasu kemowego z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi.  

2. Utrzymanie i przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
objętych obszarem „murawy w Haćkach”, europejskiej sieci Natura 2000. 

3. Zachowanie, utrzymanie i przywracanie walorów widokowych i estetycz-
nych krajobrazu archeologicznego, w tym: 
 grodziska „Zamek”, 
 kompleksu starożytnych i wczesnośredniowiecznych osad przygrodo-

wych, 

                                                 
3  E. Bończak-Kucharczyk, Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego wojewódz-

twa białostockiego, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 2000, s. 115. 
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 starożytnego kurhanu położonego w odległości ok. 1 km na południe od 
grodziska „Zamek”.            

4. Przywracanie, zachowanie, utrzymanie i upowszechnianie estetycznych 
wartości kulturowych zabudowy wsi Haćki, a w szczególności: 
 chat ze zdobieniami snycerskimi, 
 spichlerza i innych zabytkowych budynków gospodarczych, 
 krzyży wotywnych z XIX wieku. 

5. Zabezpieczenie i utrzymanie utworów geologicznych, siedlisk Natura 2000 
i krajobrazu archeologicznego przed zniszczeniem poprzez inwestycje  
i nadmierną niekontrolowaną presję turystów. 

 Na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym „Haćki” im. Prof. Janusza B. Faliń-
skiego zabrania się następujących działań:  

 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; 
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, re-
montem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochro-

nie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej lub wodnej; 
 likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wod-

nych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 
 wylewania gnojówki i gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych 

gruntów rolnych; 
 wydobywania do celów gospodarczych skał, torfu, kamieni oraz kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
 urządzania polowań dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lego-

wisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospo-
darką leśną i łowiecką; 

 utrzymania ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk oraz zaniechania in-
tensyfikacji ich nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz poru-
szania się ciężkimi pojazdami mechanicznymi. 

 Na obszarze mogą być prowadzone następujące działania:  
 edukacyjno-poznawcze oraz informacyjno-promocyjne (utworzenie ośrod-

ka), służące ochronie i trwałemu zachowaniu bogactwa i estetyki krajobra-
zu wsi Haćki; 

 racjonalne użytkowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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2. Istota zagospodarowania turystycznego obszaru przyrodniczo-krajobra-
zowego  

 
 Aby gospodarka turystyczna spełniała funkcję głównego czynnika napędzają-
cego rozwój, celowe jest podporządkowanie jej potrzebom innych dziedzin: rolnic-
twa, leśnictwa, usług i przemysłu w taki sposób, aby kształtować wielofunkcyjny  
i ekologicznie uwarunkowany system gospodarowania wiążący współzależnie całą 
gospodarkę i zagospodarowanie przestrzenne tej rozległej strefy. Turystyka jako 
zjawisko społeczne, a jednocześnie gałąź gospodarki, wpisuje się we wszystkie 
układy rozwiązań społeczno-gospodarczych: społeczny, ekonomiczny, ekologiczny 
i przestrzenny. Jest ona źródłem koniunktury gospodarczej dla kilkunastu dziedzin 
gospodarki, które biorą udział w procesie organizacji i realizacji obsługi turystów  
i podróżnych. Sektor podróży i turystyki, jako sektor usługowy, charakteryzuje się 
wysokim udziałem pracy ludzkiej i jest największym generatorem miejsc pracy na 
świecie.  
 Dla rozwoju rodzajów i form turystyki niezbędne jest właściwe zagospodaro-
wanie turystyczne obszaru. Składa się na nie: sieć komunikacyjna, sieć szlaków 
turystycznych, baza noclegowa, gastronomiczna oraz urządzenia towarzyszące 
(przechowalnie bagażu, plaże, urządzenia sportowe, rekreacyjne).  
 Zagospodarowanie turystyczne jest to przystosowanie terenu dla potrzeb roz-
woju ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Jest to wynik działalności mającej na 
celu przystosowanie przestrzeni na potrzeby ruchu turystycznego. Zagospodarowa-
nie turystyczne można rozumieć dwojako: 

 w ujęciu statycznym – jest to stan wyposażenia regionu, obszaru czy miej-
scowości w elementy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej; 

 w ujęciu dynamicznym – jest to proces wyposażenia regionu, obszaru lub 
miejscowości w elementy infrastruktury turystycznej oraz dostosowywanie 
istniejących elementów infrastruktury ogólnej do potrzeb przebywających 
tam turystów. 

 W.W. Gaworecki analizuje zagospodarowanie turystyczne (techniczna i spo-
łeczna infrastruktura turystyczna) w kontekście dóbr turystycznych, komplementar-
nych w stosunku do walorów turystycznych4. Można zatem przyjąć, że jest to dzia-
łalność mająca na celu przystosowanie środowiska geograficznego do potrzeb tury-
styki i rekreacji. 
 W zagospodarowaniu turystycznym można wyodrębnić trzy podstawowe 
dziedziny, a mianowicie: 

 działalność mającą na celu ochronę i przystosowanie do potrzeb ruchu tu-
rystycznego walorów turystycznych; 

                                                 
4  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 106. 
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 działalność zmierzającą do zapewnienia możliwości dojazdu (dostępności 
komunikacyjnej) do obszarów, miejscowości i obiektów stanowiących cele 
wyjazdów turystycznych; 

 działalność zmierzającą do zapewnienia turystom niezbędnych warunków 
egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podroży – wyposaże-
nie w odpowiednie urządzenia obsługowe. 

 Celem zagospodarowania turystycznego jest przygotowanie turystom dojazdu 
do miejsca przeznaczenia oraz zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji  
w miejscu realizacji podróży lub na jego terenie (swobodnego poruszania się, moż-
liwości konsumpcji, korzystania z urządzeń sanitarnych, noclegów). 
 Zagospodarowanie turystyczne obejmuje wszystkie te elementy, które zapew-
niają prawidłowe funkcjonowanie miejsca recepcyjnego, przy założeniu maksymal-
nego zaspokojenia potrzeb turystów. Elementy zagospodarowania turystycznego 
mogą wspomagać bądź wzbogacać walory turystyczne (szlaki turystyczne, baseny, 
urządzenia sportowe i rekreacyjne, obiekty noclegowe o oryginalnej architekturze, 
lasy, wody powierzchniowe). Zagospodarowanie turystyczne dość często nazywane 
jest bazą materialną turystyki. Elementy zagospodarowania turystycznego to:  

 baza noclegowa – stanowią ją hotele, jak i inne obiekty o charakterze hote-
larskim (motele, pensjonaty, zajazdy, schroniska, gospodarstwa agrotury-
styczne, sanatoria, kwatery prywatne, kempingi, pola biwakowe); 

 baza gastronomiczna – tworzą ją wszelkie punkty gastronomiczne zlokali-
zowane samodzielnie lub w obiektach noclegowych (puby, restauracje, ba-
ry, kawiarnie, herbaciarnie, pizzerie, piekarnie, winiarnie, smażalnie ryb, 
stołówki z zapleczem kuchennym); 

 baza towarzysząca – są to urządzenia, których podstawową funkcją jest ob-
sługa ruchu turystycznego. Zostały one wybudowane z przeznaczeniem dla 
turystów (baseny, kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu sportowego, urządze-
nia sportowe, sieć komunikacyjna, sieć szlaków turystycznych, przystanie  
i wioski żeglarskie, wyciągi narciarskie, pijalnie wód, tarasy widokowe, 
miejsca piknikowe, miniekspozycje przyrodnicze, sale dydaktyczne, ścież-
ki dydaktyczne, wielofunkcyjne pomieszczenia piwniczne, kąpieliska, wy-
pożyczalnie sprzętu wodnego, rowerów, przechowalnie bagażu);  

 baza paraturystyczna – są to obiekty przeznaczone do obsługi innych po-
trzeb społeczno-gospodarczych, wynikających głównie z funkcjonowania 
lokalnych społeczności obszarów odwiedzanych przez turystów, z których 
w sezonie korzystają turyści (sklepy, kina, teatry, filharmonie, ośrodki 
zdrowia, placówki pocztowe, banki, biblioteki, ogólnodostępne place za-
baw dla dzieci). 

 Wszystkie urządzenia zagospodarowania turystycznego, ze względu na czas 
funkcjonowania, można także podzielić na: 
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 obiekty stałe – funkcjonujące przez cały rok, niezależnie od sezonu tury-
stycznego; 

 obiekty sezonowe – funkcjonujące tylko w sezonie turystycznym. 
 
 
3. Sposoby zagospodarowania obszaru przyrodniczo-krajobrazowego 
 
 Rozwój turystyki zależy od wielu czynników, między innymi od zagospoda-
rowania turystycznego. Na obszarze przyrodniczo-krajobrazowym z powodzeniem 
może rozwijać się turystyka przyrodnicza, krajoznawcza, kwalifikowana, wiejska, 
zdrowotna i kulturowa. Największą popularnością powinna się cieszyć turystyka 
przyrodnicza, kulturowa i agroturystyka. Wymienione formy są integralnie związa-
ne z obszarem przyrodniczo-krajobrazowym i stanowią najbardziej atrakcyjną for-
mę wypoczynku i rekreacji. Jest to obszar o sprzyjającym mikroklimacie, na któ-
rym, poza uprawianiem rodzajów i form turystyki, można regenerować zdrowie 
fizyczne i psychiczne. 
 Po obserwacji obszaru i szczegółowej analizie zaproponowano następujące 
rodzaje przedsięwzięć, które należy podjąć w celu uaktywnienia ruchu turystyczne-
go na wymienionym obszarze: 

 wybudowanie pensjonatu lub wykonanie modernizacji budynku szkolnego 
z przeznaczeniem na schronisko, które służyłoby turystom i osobom zainte-
resowanym wypoczynkiem i edukacją przyrodniczą na analizowanym ob-
szarze; 

 wybudowanie ścieżek edukacyjnych, pieszych i rowerowych; 
 wybudowanie obiektu gastronomicznego, w którym turyści mogliby kon-

sumować posiłki regeneracyjne; 
 wybudowanie ścieżek rekreacyjnych, na których byłyby zainstalowane 

równoważnie, drążki do podciągania, liny, huśtawki, poręcze, pola sza-
chowe, stoły pingpongowe i inne; 

 wykonanie linowego toru przeszkód, wykorzystując drzewostan leśny; 
 organizowanie przejażdżek wozem, bryczką i saniami w okresie zimowym; 
 zorganizowanie punktu wypożyczania rowerów; 
 zorganizowanie punktu sprzedaży ziół; 
 utworzenie muzeum etnograficznego na obszarze przyrodniczo-

krajobrazowym. 
 Na wymienionym obszarze brak jest infrastruktury turystycznej, a występują-
ce walory przyrodnicze nie są wykorzystywane przez turystów. Zainteresowanie 
obszarem jest znaczne i przy zaangażowaniu władz samorządowych i członków 
Stowarzyszenia ,,Haj” jest szansa na to, aby teren ten stał się ważnym miejscem 
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uprawiania sportu masowego, turystyki i rekreacji5. Atutem obszaru jest także jego 
dogodne położenie – przy drodze łączącej Białystok z Lublinem.  
 Unikatowe i cenne walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że turystyka 
przyrodnicza i kulturowa może stać się jedną z dominujących form wypoczynku  
i rekreacji na analizowanym obszarze. Specyfika obszaru sprzyja wykorzystaniu 
zabytków architektury, miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami i postaciami 
historycznymi, ośrodkami kultu religijnego, zespołami budownictwa wiejskiego  
i ośrodkami sztuki i kultury ludowej do celów edukacyjno-poznawczych. Z dobrym 
skutkiem może rozwijać się także turystyka kulturowa. Usługobiorcy mogą uczest-
niczyć w uroczystościach religijnych, festiwalach folklorystycznych, przeglądach 
artystycznych i regionalnych świętach. Atrakcją dla turystów na analizowanym 
obszarze są zabytki sakralne związane z kulturą mniejszości religijnych i etnicz-
nych, do których należy zaliczyć: cerkwie, kaplice, przydrożne krzyże i cmentarze. 
 Uwzględniając występujące walory i atrakcje turystyczne, należy podjąć dzia-
łania zmierzające do zagospodarowania obszaru, który byłby nie tylko skansenem, 
ale miejscem wypoczynku, rekreacji i edukacji. Dlatego też należy podjąć działania 
planistyczne w celu pozyskania środków finansowych na zagospodarowanie tak 
cennego obszaru, który służyłby celom turystyczno-rekreacyjnym. Obszar przyrod-
niczo-krajobrazowy jest w około 90% własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, 
a niewielkie powierzchnie należą do Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, gminy Bielsk 
Podlaski i osób prywatnych. Po zagospodarowaniu obszaru służyłby on nie tylko 
mieszkańcom województwa podlaskiego, ale też innym regionom kraju i sąsiadują-
cym państwom, takim jak: Litwa, Białoruś, Łotwa, Ukraina.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Obszar przyrodniczo-krajobrazowy ,,Haćki” zlokalizowany jest na terenie 
Zielonych Płuc Polski i wymaga zagospodarowania turystycznego. Jest to obszar 
unikatowy, który nie został dostrzeżony przez miejscowych mieszkańców i władze 
samorządowe, jeśli chodzi o walory turystyczne i dostosowanie do wypoczynku 
(rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej). Pomimo tego, że jest to obszar  
o niewielkiej powierzchni, to swoją atrakcyjnością, walorami przyrodniczymi, kul-
turowymi i krajobrazowymi wzbudza żywe zainteresowanie wśród turystów. Po 
zagospodarowaniu turystycznym należy sądzić, że zwiększy się ruch turystyczny,  
a tym samym nastąpi napływ środków finansowych do budżetu gminy. Można są-
dzić, że wzrośnie liczba świadczonych usług i jednocześnie zwiększy się liczba 

                                                 
5  Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2009 roku  

w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 pod nazwą 
„Murawy w Haćkach” oraz przebiegu ich granic. 
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miejsc pracy. Społeczeństwo potrzebuje wypoczynku w nieskażonym środowisku 
przyrodniczym i dobrze zorganizowanej bazie turystycznej oraz korzystania ze 
świeżej i zdrowej żywności. Jest to szansa, aby na południu województwa podla-
skiego zorganizować atrakcyjne i unikatowe miejsce do spędzania czasu wolnego.  
 
 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE PROF. FALIŃSKI ,,HAĆKI” 
NATURAL AND LANDSCAPE AREA 

 
 

Summary 
 
 In the article there was presented the attractiveness of a natural and landscape 
area, which needs some tourist development. Taking into consideration its tourist ad-
vantages and location, it should be stressed hat there is some need for bringing the area 
to the social use. That would do good for the inhabitants of the Podlasie province and 
the adjacent areas. The involvement of self-government and socio-political organiza-
tions is essential to carry out the undertaking to its proper usage. 
 The aim of the article is to present any possibilities of the usage of the unique area 
for the needs of the development of the tourist movement. 
 

Translated by Joanna Jalinik 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO  
WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

(MIKOŁAJKI–MRĄGOWO) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających 
się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Jest ona ważnym czynnikiem wpływają-
cym na rozwój gospodarczy wielu miejscowości oraz regionów. Współczesna tury-
styka jest elementem życia każdego człowieka, który poprzez nią poznaje świat, 
przyrodę, ludzi i kulturę, ale również odpoczywa od codzienności, relaksuje się  
i poprawia swój stan zdrowia. 
 Przyroda i ta część jej zasobów, która może być wykorzystywana przez tury-
stykę, stanowi najczęściej czynnik rozwoju zjawisk turystycznych i w dużym stop-
niu określa ich rozmiary i wewnętrzną strukturę. Podstawowego znaczenia nabiera 
zatem problem wyodrębnienia i oceny atrakcyjności turystycznej przestrzennego 
potencjału zasobów środowiska geograficznego dla rozwoju gospodarki turystycz-
nej. 
 Obszar Mazur stale wymieniany jest jako wysoce atrakcyjny turystycznie. 
Wpływ na takową opinię ma przede wszystkim cały kompleks znajdujących się tu 
walorów przyrodniczych. Na atrakcyjność tego regionu mają w mniejszym stopniu 
wpływ walory kulturowe i turystyczne. Pozorna zresztą ubogość czynników antro-
pogenicznych jest odczytywana często jako kolejny ważny atrybut tego regionu, 
jako że Pojezierze Mazurskie wybierane jest często przez turystów ze względu na 
panującą tu „dzikość”. 
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 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie potencjału tury-
stycznego oraz uwarunkowań rozwoju turystyki dwóch z najbardziej atrakcyjnych  
i najczęściej odwiedzanych miast Mazur. 
 Mikołajki i Mrągowo to dwa bardzo atrakcyjne miasta, pełniące funkcje tury-
styczne, choć nieco różniące się od siebie pod względem oferowanych turystom 
atrakcji i usług. Mikołajki znane są głównie z wioski żeglarskiej i odbywających się 
tam co roku wszelkich zawodów i regat. Jezioro Mikołajskie stwarza wiele możli-
wości do uprawiania różnorodnych sportów wodnych oraz czynnego wypoczynku. 
Mrągowo kojarzone jest natomiast jako miasto festiwali. Na takie imprezy kultural-
ne, jak Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową 
przybywają setki turystów, nie tylko z kraju, ale z całego świata. 
 
 
1. Pojęcie analizy porównawczej 
 
 Analiza porównawcza dotyczy konkretnego obiektu postrzeganego przez pry-
zmat różnych jego cech. Każdy obiekt jest z reguły złożony i różni się od innych, 
stanowi zbiór jemu właściwych cech o różnym potencjale informacji i różnej dia-
gnostyce. Badanie takich złożonych obiektów (zjawisk) powoduje, że analiza po-
równawcza staje się analizą wielowymiarową1. 
 W niniejszym opracowaniu analizie porównawczej poddane zostały obszary 
dwóch miast województwa warmińsko-mazurskiego. Zarówno Mikołajki, jak  
i Mrągowo to miasta spełniające funkcje turystyczne, będące letnimi ośrodkami 
wypoczynkowymi dla wielu turystów krajowych i zagranicznych. Miasta zostały 
porównane pod względem różnych charakteryzujących je czynników, elementów 
zagospodarowania oraz walorów. 
 
 
2. Zagospodarowanie turystyczne 
 
 Bazy komunikacyjne zewnętrzne Mikołajek i Mrągowa nie różnią się znacz-
nie, gdyż miasta te oddalone są od siebie zaledwie o 23 km. Przez miasta Mikołajki 
i Mrągowo przebiega lokalna linia kolejowa łącząca Olsztyn z Ełkiem. Jest to linia 
jednotorowa, niezelektryfikowana, o niskich parametrach technicznych i rucho-
wych. Zarówno w sezonie letnim, jak i po jego zakończeniu linię od 2008 roku 
obsługują wyłącznie pociągi lokalne do Olsztyna i Ełku. Jedynie ze względu na 
fakt, że linia ta jest wykorzystywana do obsługi połączenia z Orzyszem (poligon), 
nie została ona jeszcze zlikwidowana. Przez teren Mikołajek przebiega siedem linii 
autobusowych, natomiast przez teren Mrągowa pięć. 

                                                 
1  J. Penc, Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997, s. 24. 
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 Obszar Mazur, jak powszechnie wiadomo, jest jednym z najatrakcyjniejszych 
turystycznie i najczęściej odwiedzanych terenów Polski. Wywiera to duży wpływ 
na zagospodarowanie miast, które dbają o dobry wizerunek, zapewniają szereg 
atrakcji turystycznych oraz dobrze rozwiniętą bazę turystyczną, w tym noclegową. 
Baza noclegowa Mikołajek jest bardzo dobrze rozwinięta. Do wyboru jest wiele 
bardzo drogich hoteli (10), i kilka również dość drogich pensjonatów (4). Dla więk-
szości turystów szukających tańszych noclegów w ofercie są pola namiotowe oraz 
campingi. Na terenie miasta, jak i poza jego granicami, nie brakuje też kwater pry-
watnych oraz gospodarstw agroturystycznych, które oferują turystom wiele miejsc 
noclegowych. Łączna liczba miejsc noclegowych w gminie Mikołajki to 8012 
miejsc, z czego w mieście znajduje się 6784, tj. ok. 85%, a na terenach wiejskich 
1228 miejsc (ok. 15%). Jak wynika z powyższych danych, baza noclegowa w gmi-
nie, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, jest rozłożona nierów-
nomiernie. Zdecydowaną przewagę w tym względzie ma miasto Mikołajki, gdzie 
znajdują się hotele, pensjonaty, pokoje gościnne. Na terenach wiejskich dominują 
pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne i domki letniskowe.  
 Baza noclegowa Mrągowa (tabela 1) w swoim standardzie oraz rozłożeniu jest 
zbliżona do bazy noclegowej w Mikołajkach. Liczba obiektów noclegowych jest 
nieznacznie mniejsza, jednak liczba miejsc przez nie oferowanych różni się znaczą-
co od liczby miejsc noclegowych w Mikołajkach. 
 

Tabela 1 
 

Liczba miejsc noclegowych w gminie Mrągowo 
 

Lp. Rodzaj obiektu Miasto Wieś Liczba miejsc 
1. hotele i obiekty hotelowe 1525 76 1601 
2. pensjonaty 88 22 110 

3. ośrodki wczasowe 130 32 162 

4. campingi 150 30 180 

5. caravaning 50 50 100 

6. pola namiotowe 20 300 320 

7. kwatery agroturystyczne 25 310 335 

8. kwatery prywatne 500 96 596 

RAZEM 2488 916 3404 

 
Źródło: Plan rozwoju lokalnego gminy Mrągowo 2007–2016, Mrągowo 2007. 
 
 Turyści przybywający do miast gminy Mrągowo w celach wypoczynkowych, 
oprócz takich elementów zagospodarowania, jak baza noclegowa, gastronomiczna 
czy atrakcje turystyczne, poszukują również innych obiektów i placówek, które 
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dadzą im poczucie bezpieczeństwa, oraz innych form rozrywki i możliwości spę-
dzenia czasu wolnego.  
 Na terenie miast Mikołajki i Mrągowo istnieje wiele podmiotów gospodar-
czych, państwowych i prywatnych oferujących różnorodne usługi, zarówno ludno-
ści miejscowej, jak i przybywającym tam turystom. Łączna liczba podmiotów go-
spodarczych na terenie gminy Mikołajki wynosi 661. 

 Głównymi dziedzinami gospodarki w mieście Mrągowo są przemysł spożyw-
czy (mleczarski), drzewny (meblarstwo) i odzieżowy. Do największych zakładów 
Mrągowa zaliczyć należy Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Warmia”, Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską oraz firmę Mazur Direkt Sp. z o.o. W samym Mrągowie 
największe znaczenie mają handel i usługi2. 
 
 
3. Walory i atrakcje turystyczne 
 
 Zarówno Mikołajki, jak i Mrągowo to miasta otoczone najpiękniejszą mazur-
ską przyrodą, bogactwem lasów i jezior. Teren ten wyróżnia się również nieskazi-
telnie czystym powietrzem, co idzie w zgodzie z faktem, że region Mazur nazywa-
ny jest Zielonymi Płucami Polski. Mikołajki przyciągają przede wszystkim amato-
rów żeglarstwa i sportów wodnych. Pobyt w takim miejscu daje wspaniałą okazję 
do zapoznania się z bogactwem lokalnej flory i fauny. Do Mrągowa turyści przy-
bywają głównie ze względu na odbywające się tam różnotematyczne festiwale, 
którym uroku niewątpliwie dodaje otaczająca przyroda. 
 W pobliżu Mikołajek i Mrągowa znajduje się szereg miejsc unikalnych pod 
względem flory lub fauny. Jednym z nich są tereny Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego, który został utworzony w grudniu 1977 roku w celu zachowania wartości 
przyrodniczych tego obszaru dla potrzeb nauki, dydaktyki i turystyki kwalifikowa-
nej. 
 Obecnie Mazurski Park Krajobrazowy w całości znajduje się w województwie 
warmińsko-mazurskim. Powierzchnia parku wynosi 55 000 ha, a jego strefy 
ochronnej ok. 18 000 ha. Z tego lasy zajmują ponad 29 000 ha, a rzeki i jeziora ok. 
17 000 ha. Reszta to użytki rolne i tereny zabudowane. Mazurski Park Krajobrazo-
wy położony na styku dwóch odmiennych form geomorfologicznych, moreny czo-
łowej i sandrów, chroni bogactwo i różnorodność świata roślin i zwierząt, obfitość 
lasów, torfowisk, jezior i wód płynących3. Wśród bogactwa przyrody, z którą moż-
na obcować na terenie parku, należy wymienić: 

 ponad 60 jezior, w tym największe jezioro w Polsce – Śniardwy, 

                                                 
2  Plan rozwoju lokalnego gminy Mrągowo 2007–2016, Mrągowo 2007, s. 19–26. 
3  www.mikolajki.pl, 15.01.2010. 
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 rzekę Krutynię uznaną za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych  
w Europie,  

 ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, 
 bogatą faunę i ponad 200 gatunków ptaków, 
 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery – jezioro Łuknajno.  

 Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części terenów obecnego 
parku krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.  
 
 
4. Flora i fauna gminy Mikołajki 
 
 W obrębie gminy Mikołajki i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane 
są trzy rezerwaty florystyczne: 

 rezerwat Jezioro Lisunie, 
 rezerwat Krutynia Dolna, 
 rezerwat Strzałowo. 

 Lasy stanowią ok. 22% obszaru gminy Mikołajki. Jest to przede wszystkim 
zwarty kompleks Puszczy Piskiej, rozciągający się od południowego skraju miasta 
Mikołajki, wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Mikołajskiego do południowych 
brzegów jeziora Śniardwy. Na południu Puszcza Piska wykracza daleko poza Kra-
inę Wielkich Jezior, zajmując znaczny obszar Równiny Mazurskiej. W drzewosta-
nie Puszczy Piskiej, mającej charakter boru mieszanego świeżego, dominują sosna i 
świerk (ok. 80% wszystkich drzew), natomiast wśród drzew liściastych najczęściej 
występują dąb, olcha, jesion i leszczyna4. 
 W obrębie gminy występuje wiele gatunków zwierząt, a ich ostoją są lasy 
Puszczy Piskiej. Żyją tu w znacznej liczbie jelenie, sarny, dziki, lisy i kuny. Do 
gatunków rzadszych należą łosie, borsuki i wilki, które, tak jak i rysie, sporadycznie 
pojawiają się na tym terenie. Nad brzegami jezior i rzek coraz liczniej występują 
kolonie bobrów, a także wydry i czasami żółwie błotne oraz wiele gatunków jasz-
czurek, zaskrońce i żmije. Ptaki najliczniej reprezentowane są przez gatunki wodne 
i błotne: mewy, kormorany, łabędzie nieme, kaczki, perkozy, czaple, a także dra-
pieżne: kruki, orły, jastrzębie, myszołowy oraz sowy i puchacze. Wśród ptaków 
licznie występują wrony, kawki, skowronki, drozdy, kosy, słowiki, jaskółki i bocia-
ny, a w ostatnich latach także żurawie. W lasach dominują zięby, gile, sójki, dzię-
cioły, kukułki, dzikie gołębie i sikorki, a także, bardzo jednak nielicznie, bociany 
czarne. 

                                                 
4  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mikołajki 2008–2020, Mikołajki 

2008, s. 9.  
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 W wodach jezior mazurskich występuje wiele gatunków ryb, z których naj-
cenniejsze to węgorze, szczupaki, liny, sandacze, okonie, leszcze i płocie. W naj-
czystszych, głębokich akwenach żyją sielawy i sieje5. 
 Dla ochrony najcenniejszych gatunków świata zwierzęcego utworzono kilka 
rezerwatów przyrody. W granicach gminy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się trzy takie rezerwaty: 

 rezerwat Jezioro Łuknajno – rezerwat ornitologiczny, 
 rezerwat Czapliniec – rezerwat ornitologiczny, 
 rezerwat Popiełno – rezerwat konika polskiego. 

 
 
5. Flora i fauna gminy Mrągowo 
 
 Ze względu na niewielką odległość dzielącą omawiane miasta od siebie walo-
ry przyrodnicze gminy Mrągowo nie różnią się znacznie od walorów gminy Miko-
łajki. Flora i fauna nie różni się pod względem występujących tu gatunków roślin 
czy zwierząt. Różnica widoczna jest natomiast w zasięgu terytorialnym występo-
wania rezerwatów przyrody. 
 Na terenie gminy Mrągowo znajdują się następujące obszary chronione: 

1. Mazurski Park Krajobrazowy: 
 rezerwat Gązwa – rezerwat florystyczny, 
 rezerwat przyrody Pierwos – rezerwat krajobrazowo-florystyczno-

faunistyczny, 
 rezerwat przyrody Krutynia – rezerwat krajobrazowo-leśny, 
 rezerwat przyrody Strzałowo – rezerwat florystyczny, 
 rezerwat przyrody Zakręt – rezerwat florystyczny. 

2. Rezerwat przyrody Piłaki – rezerwat florystyczno-faunistyczny.  
 Lasy stanowią ok. 22% obszaru gminy Mrągowo. Są to przede wszystkim dwa 
zwarte kompleksy – pierwszy rozciągający się od południowej granicy gminy do 
miejscowości Wierzbowo–Nikutowo–Karwie–Jakubowo–Kosewo i drugi w rejonie 
miejscowości Bagienice–Lasowiec–Polska Wieś. Mniejsze obszary leśne występują 
w rejonie wsi Boże, wokół Jeziora Czarnego, a także na południe od wsi Kierszta-
nowo6. 

 
 

                                                 
5  Ibidem, s. 10. 
6  Plan rozwoju…, op.cit., s. 8. 
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6. Wskaźniki dotyczące atrakcyjności turystycznej 
 
 Istotnymi wskaźnikami rozwoju turystycznego danej miejscowości czy regio-
nu są7: 

 wskaźnik funkcji turystycznej Tf, 
 wskaźnik gęstości ruchu turystycznego Gt, 
 wskaźnik stopnia wykorzystania miejsc noclegowych Wm, 
 wskaźnik gęstości bazy noclegowej GB. 

 Wskaźnik funkcji turystycznej miasta bądź regionu obliczany jest według 
wzoru: 

Tf = 100xN/L 
gdzie:  
N – liczba miejsc noclegowych; 
L – liczba ludności 
 W przypadku gminy Mikołajki na rok 2006 wskaźnik Tf = 95, natomiast dla 
miasta Mikołajki Tf = 178. W przypadku gminy Mrągowo wskaźnik Tf = 40.  
W europejskich miastach i regionach o dobrze wykształconej funkcji turystycznej 
wskaźnik Tf kształtuje się na poziomie 100-150, co oznacza, że Mikołajki dorów-
nują standardom europejskim w tym zakresie. Natomiast gmina Mrągowo jeszcze 
odbiega od standardów europejskich. Należałoby podjąć działania zmierzające do 
podniesienia wskaźnika funkcji turystycznej. 
 Wskaźnik gęstości ruchu turystycznego określa liczbę turystów przypadają-
cych na jednostkę powierzchni i jest obliczany według wzoru: 

Gt = T/S 
gdzie:  
T – liczba turystów w skali roku;  
S – powierzchnia w km2 

 W przypadku gminy Mikołajki należy przyjąć liczbę turystów w ciągu roku na 
poziomie 300 tys. osób. W tej sytuacji wskaźnik gęstości ruchu turystycznego dla 
obszaru całej gminy będzie wynosił Gt = 1172. Dla miasta Mikołajki przyjęcie 
liczby turystów w ciągu roku na poziomie 240 tys. daje wskaźnik Gt = 26 667. 
 W przypadku gminy Mrągowo należy przyjąć liczbę turystów w ciągu roku na 
poziomie ok. 20 tys. osób. W tej sytuacji wskaźnik gęstości ruchu turystycznego dla 
obszaru całej gminy będzie wynosił Gt = 68, czyli znacznie mniej w porównaniu  
z Mikołajkami. 
 Należy zaznaczyć, że przyjmuje się wielkość tego wskaźnika w wysokości  
10 000 jako poziom graniczny, powyżej którego wypoczynek staje się uciążliwy, 
zarówno dla turystów, jak i stałych mieszkańców danej miejscowości, a także 
wpływa negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku Mikołajek miasto to 

                                                 
7  Strategia rozwoju…, op.cit., s. 40. 
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stanowi bazę ruchu turystycznego, który w praktyce rozkłada się na dużo większy 
obszar, co powoduje, że w chwili obecnej zagrożenie zbyt dużym napływem tury-
stów jeszcze nie występuje, należy jednak dążyć do rozwijania bazy turystycznej  
w obszarach wiejskich, zarówno gminy Mikołajki, jak i Mrągowo. 
 Wskaźnik wykorzystania całorocznych miejsc noclegowych Wm określa  
w procentach poziom ich wykorzystania i jest obliczany jako średnia ważona stop-
nia wykorzystania miejsc w poszczególnych obiektach w każdym miesiącu roku. 
Wykorzystanie miejsc noclegowych w gminach w poszczególnych miesiącach 
przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
 

Wykorzystanie miejsc noclegowych w poszczególnych miesiącach 
 

Miesiące 
Wykorzystanie miejsc (%) 

Mikołajki Mrągowo 
Styczeń 55 5 
Luty 45 5 
Marzec 29 3 
Kwiecień 44 5 
Maj 70 10 
Czerwiec 89 30 
Lipiec 100 80 
Sierpień 99 60 
Wrzesień 80 40 
Październik 59 5 
Listopad 43 0 
Grudzień 55 3 
ROK 64 21 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii miast. 
 
 Przedstawiony stopień wykorzystania miejsc w gminie Mikołajki kształtuje 
się na poziomie ok. 64% i dotyczy całej bazy hotelarskiej (całorocznej) gminy, 
jednak poprzez uwzględnienie w nim Hotelu Gołębiewski (1200 miejsc) nie oddaje 
rzeczywistej sytuacji, zawyżając poziom wskaźnika Wm. 
 Natomiast dla gminy Mrągowo dany wskaźnik wynosi zaledwie 21%. Jak  
z powyższych zestawień wynika, poziom wykorzystania całorocznej bazy noclego-
wej gminy jest bardzo niski. Świadczy to z jednej strony o wyraźnej sezonowości 
ruchu turystycznego w gminie, a z drugiej o zdecydowanych preferencjach tury-
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stów, którzy nawet w nieatrakcyjnych porach roku korzystają z usług obiektów 
poza gminą, oferujących im szeroką i zróżnicowaną gamę usług, imprez i atrakcji. 
 Z analizy przedstawionych wyżej wskaźników wynika, że konieczne jest po-
dejmowanie działań na rzecz wydłużania sezonu turystycznego, w oparciu o cieka-
wą ofertę aktywnego spędzania czasu. Wykorzystanie atrakcji przyrodniczych 
(wiosna, jesień), możliwości uprawiania sportów zimowych (łyżwiarstwo, narciar-
stwo śladowe, bojery) czy wycieczki rowerowe lub konne – to wszystko może 
przyciągnąć turystów poza sezonem letnim, dając także możliwości zwiększenia 
obrotów małym pensjonatom, oferującym oprócz wyżej wymienionych atrakcji 
także domową atmosferę i intymność pobytu, co może być atutem odróżniającym te 
obiekty od hoteli, z założenia nastawionych na turystów mających inne preferencje 
niż turyści „pensjonatowi”. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka jest niezaprzeczalnie jedną z form spędzania wolnego czasu, podró-
żowania oraz możliwością zarobku. Natomiast dla miast, których główną funkcją 
jest funkcja turystyczna, turystyka jest podstawą utrzymania i funkcjonowania. 
Obecnie turystyka staje się jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki na świecie. 
Wzrasta zarówno podaż turystyczna, jak i popyt turystyczny. Duży wpływ na 
wzrost popytu turystycznego mają takie czynniki, jak np. zmiana trybu życia ludno-
ści, chęć odpoczynku i relaksu, więcej czasu wolnego, zmieniające się przyzwycza-
jenia ludzi, bogata oferta turystyczna, zmiana priorytetów, chęć poznania cieka-
wych miejsc i kultur. Turyści ze względu na bogatą ofertę turystyczną stają się 
coraz bardziej wymagający. Zważając na ten fakt, władze miast, poszczególne 
obiekty turystyczne czy organizacje starają się podwyższyć jakość swojej oferty lub 
produktu, tak aby stały się one bardziej konkurencyjne na rynku. 
 Mikołajki i Mrągowo są miastami o dość bogatej ofercie turystycznej, posia-
dającymi wiele elementów zagospodarowania turystycznego. Należą do kluczo-
wych obszarów turystyczno-rekreacyjnych w województwie warmińsko-
mazurskim. Wykorzystując swoje położenie oraz unikalne w skali europejskiej 
walory środowiska, a także wieloletnie tradycje, pełnią rolę wizytówki turystycznej 
kraju, oferując przybywającym tu gościom z całego świata różnorodne formy spę-
dzania wolnego czasu. Rozwój turystyki i rekreacji oraz wspólne działania władz 
lokalnych i partnerów społecznych stworzą warunki do szybkiego i trwałego wzro-
stu atrakcyjności turystycznej miast. 
 Głównym celem niniejszego opracowania była próba dokonania analizy po-
równawczej atrakcyjności turystycznej Mikołajek i Mrągowa oraz ocena uwarun-
kowań rozwoju turystyki w danych miastach. Mikołajki są miastem uważanym za 
bardziej atrakcyjne pod względem turystycznym niż Mrągowo. Miasto jest po-
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wszechnie znane dzięki swej lokalizacji nad jeziorem Śniardwy, odbywającym się 
tam corocznie regatom oraz możliwościom uprawiania sportów wodnych. Kojarzo-
ne jest również z Hotelem Gołębiewski. Do Mrągowa turyści przybywają zaś głów-
nie ze względu na odbywające się tam corocznie imprezy, do których należą m.in. 
Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurska Noc Kabaretowa. 
 Mikołajki i Mrągowo są miastami położonymi w niedalekiej odległości od 
siebie i pełniącymi funkcje turystyczne, a jednak Mikołajki zostały uznane za mia-
sto bardziej atrakcyjne, o większych możliwościach rozwoju. 
 Największym problemem jest sezonowość ruchu turystycznego w obu mia-
stach. Mikołajki i Mrągowo latem tętnią życiem, ulice są pełne turystów, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Zimą natomiast panuje cisza i spokój. Jeżeli władze 
miast zaczną realizować planowanie inwestycyjne oraz podnosić jakość oferowa-
nych usług, wówczas miasta te staną się bardziej atrakcyjne turystycznie i będą 
chętniej odwiedzane przez turystów. 
 
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTIC POTENTIAL  
OF CHOSEN LOCALITY WARMINSKO OF MAZURIAN PROVINCE 

(MIKOLAJKI - MRAGOWO) 
 
 

Summary 
 
 The tourism, in todays times, is in many countries one from the most dynamic 
of developing fields of economy. It is important influencing factor, on economic 
development of many localities as well as regions. Present tourism is the element of 
life that helps every man to get better the world, nature, men and culture, but it rests 
from commonplaceness also, it was relaxed and his state of health improves.  
 It comparative analysis the touristic potential of two the most often visited 
cities in region Mazurian – Mragowo and Mikolajki. The city was compared mak-
ing the comparative analysis of chosen elements touristic potential. Mazurian is still 
exchanged as extremely attractive tourism area. The shown work presents that Mi-
kolajki and Mragowo are very attractive cities, fulfilling touristic functions, though 
differing under regard somewhat offered the tourists of attraction the and services.  
 

Translated by Patrycja Kozłowska 
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ROLA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WYKORZYSTANIU  
POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Na potencjał turystyczny regionu składa się wiele różnorodnych czynników,  
z których najważniejsze to: walory naturalne, antropogeniczne oraz elementy zago-
spodarowania turystycznego. Efektywne wykorzystanie turystycznego potencjału 
oraz jego rozwój sprawia, że turystyka przynosi wiele korzyści terenom recepcyj-
nym. Turystyka pobudza przedsiębiorczość wśród miejscowej ludności, która czer-
pie korzyści ekonomiczne z różnych usług świadczonych turystom1. Dzięki temu 
działalność związana z turystyką w wielu obszarach staje się ważnym czynnikiem 
stymulującym wzrost gospodarczy. Ze względu na przeobrażenia społeczno-
demograficzne następujące w Polsce, przejawiające się m.in. wzmożonym dbaniem 
o stan zdrowia oraz starzeniem się ludności, coraz większego znaczenia nabiera 
turystyka uzdrowiskowa. Zainteresowanie tym rodzajem turystyki powoduje, że 
korzysta z niej coraz więcej osób łączących wyjazdy wypoczynkowe z kuracją 
leczniczą. Osoby te korzystają więc nie tylko z zabiegów leczniczych i profilak-
tycznych, ale również z wielu innych usług oraz walorów związanych z turystyką 
wypoczynkową czy poznawczą. Turystyka uzdrowiskowa stwarza więc nowe moż-
liwości wykorzystania i rozwoju potencjału turystycznego regionu. 
 Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu turystyki uzdrowiskowej na 
rozwój potencjału turystycznego województwa zachodniopomorskiego. Przeprowa-
dzona w opracowaniu analiza ilościowa oparta jest na oficjalnych danych staty-
stycznych GUS dotyczących rejestrowanej bazy noclegowej oraz jej wykorzystania. 

                                                 
1  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 166. 
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1. Ogólna charakterystyka walorów naturalnych oraz antropogenicznych  
województwa zachodniopomorskiego 

 
 Województwo zachodniopomorskie posiada korzystne warunki naturalne do 
rozwoju turystyki. Główną atrakcją turystyczną regionu jest bezpośredni dostęp do 
morza. Województwo posiada granice o łącznej długości 873,9 km, z czego 184,9 
km przypada na pas nadmorski. Na tym obszarze występuje największa koncentra-
cja miejscowości turystycznych oraz największe natężenie ruchu turystycznego  
w województwie. W pasie nadmorskim zlokalizowanych jest również sześć z sied-
miu uzdrowisk województwa zachodniopomorskiego, gdzie kuracjusze korzystają  
z dobroczynnego działania klimatu morskiego. 
 Od strony zachodniej województwo graniczy z Niemcami, co sprzyja rozwo-
jowi turystyki międzynarodowej (m.in. zakupowej, wypoczynkowej). Kolejnym 
atutem regionu jest obfitość wód powierzchniowych, zajmujących łącznie około 6% 
obszaru województwa i stanowiących około 16% powierzchni wód całego kraju. 
Dodatkowo do wypoczynku w województwie zachodniopomorskim zachęca tury-
stów występowanie dużej ilości obszarów leśnych, które zajmują powierzchnię 
ponad 8 tys. km2, co stanowi około 35% ogólnej powierzchni regionu.  
 Na potencjał turystyczny województwa składają się także licznie występujące 
obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. średniowieczne miasta wyposażone w mury 
obronne, budynki historyczne, obiekty sakralne; zamki książęce, rycerskie i zakon-
ne; zabytki techniki, takie jak latarnie morskie, młyny wodne, cegielnie, tartaki, 
zabudowania portowe. Ze względu na koncentrację wyżej wymienionych walorów 
turystycznych wysokim potencjałem turystycznym w województwie, obok pasa 
nadmorskiego, charakteryzują się pojezierza, wśród których należy wymienić: Po-
jezierze Drawskie, Myśliborskie, Wałeckie i Wełtyńskie.  
 
 
2. Baza noclegowa województwa zachodniopomorskiego 
 
 Istotną rolę w wykorzystaniu walorów turystycznych regionu pełni infrastruk-
tura turystyczna, która gwarantuje turystom dostęp do atrakcji oraz umożliwia po-
byt. Bardzo ważnym składnikiem zagospodarowania turystycznego jest baza nocle-
gowa.  
 W województwie zachodniopomorskim w roku 2008 było 840 turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, na które przypadało 197,8 tys. miejsc noc-
legowych. Strukturę turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według 
rodzaju obiektu przedstawiono na rysunku 1 (do zestawienia przyjęto tylko obiekty 
o udziale przekraczającym 5% ogólnej liczby obiektów w województwie). 
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Rys. 1. Udział wybranych turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania  
w obiektach ogółem w województwie zachodniopomorskim w roku 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank danych regionalnych, 
www.stat.gov.pl, 5.01.2010. 

 
 Wśród turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w województwie 
zachodniopomorskim przeważają ośrodki wczasowe, które stanowią 40,7% ogólnej 
liczby obiektów. Łączny udział hoteli oraz innych obiektów hotelowych wynosi 
17,9%, natomiast zakładów uzdrowiskowych 5,8% ogólnej liczby obiektów.  
 Liczba miejsc noclegowych, jaką dysponowały w 2008 roku zakłady uzdrowi-
skowe, to 9,9 tys., co stanowiło 9,2% ogólnej liczby miejsc noclegowych w tury-
stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania województwa zachodniopomor-
skiego. Cechą charakterystyczną zakładów uzdrowiskowych jest wysoki odsetek 
całorocznych miejsc noclegowych. W 2008 roku wynosił on 94,6% i był ponad dwa 
razy większy niż dla turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania ogółem 
(tabela 1). 
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Tabela 1 
 

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania  
w obiektach ogółem w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2008 

 

 
Lata 

 

Ogółem Zakłady uzdrowiskowe 
Liczba miejsc 
noclegowych 

ogółem 

Liczba miejsc 
noclegowych 
całorocznych 

Liczba miejsc 
noclegowych 

ogółem 

Liczba miejsc 
noclegowych 
całorocznych 

2001 116676 39329 9262 8535 
2002 117342 38702 9529 9155 
2003 121325 42972 9326 9082 
2004 108267 39585 8774 8117 
2005 105230 40811 9696 9048 
2006 108797 41280 9831 9064 
2007 109002 41739 9403 8764 
2008 107800 47157 10437 9874 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank danych regionalnych, 
www.stat.gov.pl, 5.01.2010. 
 
 Liczba miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych w latach 2001–
2008 charakteryzowała się tendencją rosnącą, podczas gdy liczba miejsc noclego-
wych ogółem wykazywała trend spadkowy. W roku 2008 w porównaniu do roku 
2001 liczba miejsc noclegowych ogółem spadła o 7,6%, natomiast w zakładach 
uzdrowiskowych wzrosła o 22,3%. 
 
 
3. Wykorzystanie bazy noclegowej 
 
 Występowanie nawet dużego potencjału turystycznego w regionie nie gwaran-
tuje korzyści ekonomicznych. Dodatni wpływ turystyki na gospodarkę zapewnia 
dopiero odpowiednio duży ruch turystyczny. Prostym wskaźnikiem statystycznym 
obrazującym wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego jest stopień wy-
korzystania miejsc noclegowych. Miara ta agreguje dwie cechy: liczbę udzielonych 
noclegów oraz liczbę miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania. Na rysunku 2 przedstawiono kształtowanie się zmiennej stopień 
wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwa-
terowania ogółem oraz w zakładach uzdrowiskowych.  
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Rys. 2. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbioro-
wego zakwaterowania ogółem i zakładach uzdrowiskowych w województwie zachod-
niopomorskim w latach 2001–2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z US w Szczecinie. 

 
 Zakłady uzdrowiskowe, ze względu na swoją specyfikę, wykazują dużo wyż-
szy stopień wykorzystania miejsc noclegowych niż turystyczne obiekty zbiorowego 
zakwaterowania ogółem. W tabeli 2 przedstawiono charakterystyki opisowe anali-
zowanej zmiennej. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc noclegowych w za-
kładach uzdrowiskowych w latach 2001–2008 kształtuje się na poziomie 71%, 
podczas gdy w obiektach ogółem 40,2%. Niska wartość współczynnika zmienności 
dla zakładów uzdrowiskowych wskazuje na małe zróżnicowanie zmiennej w po-
szczególnych miesiącach. Dodatkowo zakłady uzdrowiskowe charakteryzują się 
umiarkowaną lewostronną asymetrią, co jest zjawiskiem korzystnym, gdyż w więk-
szości z badanych miesięcy poziom analizowanej zmiennej był wyższy od wartości 
średniej. Wyznaczone parametry wskazują, że w przypadku zakładów uzdrowisko-
wych występują dużo mniejsze wahania sezonowe w stopniu wykorzystania miejsc 
noclegowych niż w przypadku obiektów ogółem. Do szczegółowej analizy sezono-
wości badanej zmiennej posłużono się modelami statystycznymi. 
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Tabela 2 
 

Parametry opisowe charakteryzujące zmienną stopień wykorzystania miejsc noclego-
wych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania i zakładach uzdrowisko-

wych w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2008 
 

Turystyczne obiekty 
zbiorowego zakwate-

rowania 

Średnia aryt-
metyczna 

Odchylenie 
standardowe

Współczynnik 
zmienności 

Miara 
asymetrii 

Ogółem  40,2 12,5 31,1% 0,5 
Zakłady uzdrowi-
skowe 

71 10 14,1% -0,4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z US w Szczecinie. 
 
 Do wyboru odpowiedniej postaci modeli oraz estymacji parametrów zastoso-
wano program Statistica 7.0. Ostateczną postać modelu wybrano w oparciu o kryte-
rium najmniejszego średniego bezwzględnego błędu procentowego wyznaczonego 
według wzoru2:  

%100
ˆ1

1




 


n

i t

tt

y

yy

n
, 

gdzie:  
n – liczba okresów, na podstawie których oszacowano model trendu, 

ty
 – wartości empiryczne,  

tŷ
 – wartości teoretyczne. 

 Na podstawie obserwacji wartości empirycznych (rysunek 2) można stwier-
dzić, że zmienna stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem oraz zmienna stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych w województwie zachodniopo-
morskim w latach 2001–2008 wykazują tendencję rosnącą z wyraźnymi wahaniami 
okresowymi. W związku z tym ich kształtowanie opisano za pomocą modeli wy-
równywania wykładniczego z trendem liniowym i multiplikatywną sezonowością 
(modele Wintersa) według wzoru3:  

                                                 
2  M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2005, s. 58. 
3  Ibidem, s. 75. 
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gdzie:  
Ft–1 – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t–1,  
po eliminacji wahań sezonowych,  
St–1 – wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres t – 1, 
Ct–1 – ocena wskaźnika sezonowości na moment lub okres t – 1, 
yt–1 – wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t – 1, 
r – długość cyklu sezonowego, 
α, δ, γ – parametry wygładzania4. 
 W procesie estymacji otrzymano następujące parametry modeli dla zmiennej 
stopień wykorzystania miejsc noclegowych: 

 w obiektach ogółem: S0 = 40,15; T0 = 0,0297; α = 0,8; δ = 0,1; γ = 0,1;  
 w zakładach uzdrowiskowych: S0 = 71,74; T0 = 0,045; α = 0,1; δ = 0,1;  

γ = 0,1;  
gdzie:  
S0 – wartość początkowa trendu, T0 – średnia realizacja Yt dla skrajnych k cyklów 
okresowości5. 
 Obydwa oszacowane modele są dobrze dopasowane do danych empirycznych, 
na co wskazują niskie wartości średniego bezwzględnego błędu procentowego, 
wynoszące odpowiednio: 3,92% dla obiektów ogółem i 4,05% dla zakładów 
uzdrowiskowych6. 
 Analizując wartości wskaźników sezonowości badanych zmiennych (rysunek 
2), można stwierdzić, że w zakładach uzdrowiskowych sezon turystyczny jest dłuż-
szy niż w obiektach ogółem i trwa od lutego do listopada. Poza tym zakłady uzdro-
wiskowe, w przeciwieństwie do obiektów ogółem, charakteryzują się w miarę rów-
nomiernym wykorzystaniem miejsc noclegowych w ciągu całego roku, na co wska-
zują niskie sezonowe odchylenia od wartości trendu i brak wyraźnego szczytu se-
zonu. 

                                                 
4  Wartości parametrów wygładzania wybiera się w sposób doświadczalny z przedziału  

(0; 1), por. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, 
zadania, PWN, Warszawa 2004, s. 144–151. 

5  A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2003, s. 357–358. 

6  Za dopuszczalne uznaje się modele, dla których wartość średniego bezwzględnego błędu 
procentowego nie przekracza 10%.  
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Podsumowanie 
 
1. Walory naturalne oraz zagospodarowanie turystyczne województwa zachod-

niopomorskiego sprzyjają rozwojowi zarówno turystyki wypoczynkowej, jak  
i uzdrowiskowej. 

2. W latach 2001–2008 w Zachodniopomorskiem liczba miejsc noclegowych  
w zakładach uzdrowiskowych charakteryzowała się tendencją rosnącą, co przy 
spadku liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego za-
kwaterowania ogółem może wskazywać na wzrost zainteresowania turystyką 
uzdrowiskową. 

3. Zakłady uzdrowiskowe charakteryzują się wysokim stopniem wykorzystania 
miejsc noclegowych, co w połączeniu z bardzo dużą liczbą całorocznych 
miejsc noclegowych sprzyja pełniejszemu wykorzystaniu potencjału tury-
stycznego województwa zachodniopomorskiego. 

4. Małe zróżnicowanie oraz lewostronna asymetria zakładów uzdrowiskowych 
ze względu na stopień wykorzystania miejsc noclegowych są korzystne  
z uwagi na wykorzystanie potencjału turystycznego, gdyż wskazują na utrzy-
mywanie się ruchu turystycznego na wysokim poziomie w ciągu całego roku, 
a nie tylko w miesiącach letnich. 

5. Kształtowanie się wahań sezonowych zmiennej stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych w zakładach uzdrowiskowych wskazuje na równomierne wyko-
rzystanie miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych w trakcie roku, 
co przy rosnącej tendencji rozwojowej potwierdza korzystny wpływ turystyki 
uzdrowiskowej na wykorzystanie potencjału turystycznego województwa za-
chodniopomorskiego. 

6. Inwestowanie w turystykę uzdrowiskową oraz jej rozwój przyczyni się do 
wzrostu wykorzystania potencjału turystycznego w województwie zachodnio-
pomorskim.  

 
THE ROLE OF TOURISM RESORT IN THE USE OF THE TOURIST 

POTENTIAL OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP 
 
 

Summary 
 
 Nowadays interesting of tourism resort is considerably increasing. In the ar-
ticle it was proved that, due to the specific character of tourism resort, the tourism 
potential in zachodniopomorskie is used in higher level. In analisys, official data 
reffering to accommodation was used.  
 

Translated by Magdalena Kulbaczewska 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY OBSZARÓW NADBUŻAŃSKICH  
NA PRZYKŁADZIE GMINY SARNAKI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Potencjał turystyczny definiowany jest w literaturze przedmiotu1 jako wszel-
kie elementy środowiska geograficznego oraz zachowania i działania ludności miej-
scowej, które mogą być wykorzystane do uprawiania bądź organizowania turystyki. 
Potencjał turystyczny obejmuje więc wszelkie zasoby strukturalne (walory tury-
styczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjną) i funkcjonalne 
(ekonomiczne, polityczne, kulturowe, technologiczne, psychologiczne, ekologiczne 
i społeczno-demograficzne), warunkujące rozwój turystyki na określonym obszarze. 
W niniejszym artykule zaprezentowano zasoby strukturalne jednej z nadbużańskich 
gmin – gminy Sarnaki, oraz ich wykorzystanie przez ruch turystyczny. Został przy-
gotowany na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz badań ankietowych prze-
prowadzonych wśród turystów na początku lipca 2009 roku2. 
 
 

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, 2009, 

s. 51. 
2  Opracowanie powstało na podstawie materiału zebranego podczas ćwiczeń terenowych  

z geografii turyzmu i hotelarstwa zorganizowanych dla studentów I roku uzupełniających studiów 
magisterskich turystyki i rekreacji UŁ w pierwszym tygodniu lipca 2009 r. 
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1. Położenie i krótka historia obszaru badań 
 
 Gmina Sarnaki zajmuje powierzchnię 197,3 km2 i stanowi jedną z sześciu 
gmin powiatu łosickiego, położonego we wschodniej części województwa mazo-
wieckiego. W podziale fizjograficznym obszar gminy znajduje się w granicach 
trzech mezoregionów: Wysoczyzny Siedleckiej (część południowo-zachodnia gmi-
ny), Równiny Łukowskiej (część wschodnia) i Podlaskiego Przełomu Bugu (część 
północna)3. Granica północna gminy jest granicą naturalną wyznaczoną przez rzekę 
Bug i na badanym obszarze stanowi granicę pomiędzy województwem mazowiec-
kim i podlaskim. Centrum administracyjnym i gospodarczym gminy jest miejsco-
wość Sarnaki. Przez teren gminy przebiega droga krajowa E-19 łącząca Białystok  
z Lublinem. Sarnaki położone są w stosunkowo niewielkiej odległości od dużych 
miast: 144 km od Warszawy, 144 km od Lublina oraz 110 km od Białegostoku, 
niedaleko od miast średniej wielkości: 51 km od Siedlec i 42 km od Białej Podla-
skiej oraz 20 km od miasta powiatowego Łosice. 
 Historia dzisiejszej gminy jest nierozerwalnie związana z losami miejscowości 
Sarnaki, która na przestrzeni lat stanowiła centrum życia społeczno-gospodarczego 
omawianego terenu. Początki osadnictwa na badanym obszarze sięgają przełomu II 
i III w. n. e., o czym świadczy cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, odkryte 
w pobliżu Sarnak. Na przełomie tysiącleci Sarnaki znajdowały się na pograniczu 
Mazowsza, Rusi, Litwy oraz Jaćwieży. Napływ nowej ludności odbywał się z kie-
runków: zachodniego (osadnicy mazowieccy) i wschodniego (Rusini wołyńscy  
i polescy). Wraz z osadnikami z Mazowsza przybyła na te tereny rodzina Sarnac-
kich (bądź Sarnickich), która otrzymała nadbużańskie ziemie za zasługi w walce  
z zakonem krzyżackim. Od tego właśnie czasu datuje się rozwój Sarnak. Na mocy 
postanowień Unii Lubelskiej (1569 r.) ziemie sarnackie zostały włączone w granice 
Królestwa Polskiego. Ważną rolę w dalszym rozwoju Sarnak odegrał, wywodzący 
się z Anglii, szlachecki ród Butlerów. Wówczas miejscowość otrzymała prawa 
miejskie (1754 r.) i stała się prywatnym miastem. W wyniku III rozbioru Sarnaki 
trafiły w ręce austriackie, a ustanowiona na Bugu granica oddzieliła je od Drohi-
czyna – stolicy województwa podlaskiego, w granicach którego Sarnaki dotychczas 
się znajdowały. Od Kongresu Wiedeńskiego coraz większego znaczenia w życiu 
społecznym miasta nabiera ludność żydowska (w 1921 roku stanowiła 3/4 ludności 
Sarnak), a dobra sarnackie stały się własnością rodu Podczaskich, którzy poczynili 
wiele inwestycji i wprowadzili nowatorskie metody gospodarowania regionem.  
W pobliskich Klimczycach powstały okazałe siedziby, na Bugu wybudowano nową 
przystań, a folwark szlachecki zyskał nowe zabudowania. W tym czasie wartość 
dóbr Podczaskich wzrosła z 442 tysięcy złotych polskich do 1,1 mln. W roku 1869 
w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym Sarnaki utraciły prawa miejskie, co 

                                                 
3  J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2001.  
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odbiło się również na gospodarce regionu. Początek wieku XX przyniósł ożywienie 
w rozwoju badanego obszaru. W tym czasie w bezpośrednim sąsiedztwie Sarnak 
poprowadzono kolej żelazną, dzięki której ożywił się handel oraz powstał drobny 
przemysł. Po II wojnie światowej okoliczne miejscowości zasiedlali przesiedleńcy 
polscy i żydowscy z ziem włączonych do Rzeszy. W wyniku bombardowania Sar-
nak w pierwszych dniach wojny sowiecko-niemieckiej znaczna część miejscowości 
uległa spaleniu. W jednym z wypalonych kwartałów w 1941 roku Niemcy utworzy-
li getto, w którym osiedlono przeszło 1000 osób. Rok później cała ludność żydow-
ska została wywieziona z getta i stracona w obozie w Treblince. W tym czasie tere-
ny gminy stały się poligonem doświadczalnym dla prób rakiety V-2, którą Niemcy 
planowali wykorzystać w bombardowaniu Londynu. Lokalne oddziały AK prze-
chwyciły jeden z testowanych egzemplarzy, czego pamiątką jest symboliczny po-
mnik w centrum Sarnak. W 1975 roku gmina Sarnaki przybrała kształt, w którym 
funkcjonuje do dziś4.  
 
 
2. Walory turystyczne 
 
 Położenie północnej części gminy Sarnaki w dolinie Bugu powoduje, że 
głównym walorem turystycznym tego regionu jest środowisko przyrodnicze (rysu-
nek 1). Rzeka, przecinając moreny czołowe i denne stadiału Warty zlodowacenia 
środkowopolskiego, tworzy liczne rozlewiska. Ponadto znaczne wysokości względ-
ne oraz bogata fauna i flora powodują, że tereny południowego Podlasia, w tym 
podlaski przełom Bugu, uznawane są za jeden z cenniejszych przyrodniczo regio-
nów Polski. W dolinie Bugu występują dobrze wykształcone terasy – zalewowa  
i nadzalewowa, których wysokość względna wynosi odpowiednio 1 – 2 m oraz  
3 – 5 m nad poziom rzeki. Wszelkie zjawiska hydrologiczne zachodzące w rzece 
Bug, w bardzo dużym stopniu oddziałują na dolinę rzeki i tereny przyległe. 
O atrakcyjności tej rzeki decyduje w znacznym stopniu jej naturalny charakter. 
Koryto jest nieuregulowane i rzeka meandruje, tworząc liczne starorzecza. W wo-
dach Bugu żyje kilkanaście gatunków ryb, co powoduje, że tereny nadbużańskie są 
atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy. Obecnie atrakcyjność rzeki znacznie spadła, 
co spowodowane jest dużym zanieczyszczeniem wody. Bug, jako rzeka graniczna, 
narażony jest na „efekty uboczne” gospodarki ukraińskiej, białoruskiej i polskiej. 
Nawet nie można jednoznacznie określić klasy czystości wody w rzece, co spowo-
dowane jest dużym zróżnicowaniem poszczególnych wskaźników. Jedne wskazują 
na II klasę czystości wody, inne zaś na jej pozaklasowość. 

                                                 
4  J. Makaruk, Sarnaki w byłym powiecie konstantynowskim, Sarnaki 2006; R. Zubkowicz, 

Sarnaki i okolice. Przewodnik, Sarnaki–Międzyrzec Podlaski 2007.  
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  Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski W. Okołowicza z 1968 roku 
obszar gminy Sarnaki znajduje się w granicach regionu mazowiecko-podlaskiego, 
zaś A. Woś w 1995 roku zaliczył go do regionu podlasko-poleskiego. Na teren ten 
docierają wpływy ostrego klimatu kontynentalnego, co wyraża się dużą amplitudą 
roczną (do 60˚C). Średnia roczna temperatura waha się w granicach 7-8˚C, a śred-
nia roczna suma opadów wynosi 550-560 mm. Zima na badanym obszarze trwa od 
108 do 110 dni. Średnie usłonecznienie roczne wynosi około 4,4 godziny dziennie  
z maksimum przypadającym na czerwiec (ok. 8 godzin dziennie). Warunki te  
w połączeniu ze specyficznym ukształtowaniem terenu oraz z występującymi tu 
lasami sosnowymi tworzą mikroklimat, który sprzyja regeneracji ludzkiego organi-
zmu. Mikroklimat Serpelic (jednej z nadbużańskich miejscowości) w przeszłości 
porównywalny był do warunków panujących w uzdrowiskach takich jak Rabka czy 
Rymanów. W przeszłości w Serpelicach organizowano turnusy lecznicze dla dzieci 
z chorobami górnych dróg oddechowych. Fizjonomia i specyfika szaty roślinnej 
obszaru sołectwa Serpelice wynika przede wszystkim z oddziaływania rzeki Bug. 
Ukształtowanie terenu, rodzaj, żyzność i wilgotność gleby zadecydowały o strefo-
wości fauny w stosunku do koryta rzeki, w której otoczeniu istnieją liczne, niekiedy 
rzadkie, formacje roślinne (np. zbiorowisko nadrzecznego łęgu wierzbowo- 
-topolowego). Unikatowe w skali kraju walory naturalne doliny Bugu i obszarów 
sąsiednich w 1994 roku objęto ochroną i utworzono na tym terenie Park Krajobra-
zowy „Podlaski Przełom Bugu”. W gminie Sarnaki zajmuje on 56% jej powierzch-
ni. Ponadto w granicach gminy na terenie parku utworzono dwa rezerwaty przyro-
dy5.  
 

                                                 
5  Monografia Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, red. H. Kot, maszynopis 

pracy dostępny w siedzibie dyrekcji PK „Podlaski Przełom Bugu w Janowie Podlaskim”, Janów 
Podlaski 1995. 
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Rys. 1. Walory turystyczne gminy Sarnaki 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Uzupełnieniem walorów przyrodniczych gminy są walory antropogeniczne 
(rysunek 1), których wykorzystanie przez ruch turystyczny, z uwagi na stan zacho-
wania oraz dostępność, jest stosunkowo niewielkie. Mając jednak na uwadze poten-
cjał turystyczny gminy, należy zaznaczyć, że walory antropogeniczne stanowią 
potencjalny walor do zagospodarowania. Jedną z grup walorów antropogenicznych 
stanowią obiekty sakralne. W Sarnakach znajduje się drewniany kościół z 1816 
roku z trzema klasycystycznymi ołtarzami. Warto zwrócić również uwagę na ko-
ściółek-kaplicę w Horoszkach Dużych z 1944 roku, oraz kościół św. Piotra i Pawła 
wraz z zespołem klasztornym Kapucynów w Serpelicach. Z budowlami sakralnymi 
związane są nekropolie, wśród których na uwagę zasługują: cmentarz przykościelny 
oraz cmentarz żydowski w Sarnakach, a także cmentarz w Serpelicach, który nie 
stanowi obiektu zabytkowego, ale posiada szczególną wartość kulturową dla lokal-
nej społeczności. Niezwykle interesującym miejscem związanym ze sferą sacrum 
jest Kalwaria Diecezji Drohiczyńskiej znajdująca się w Serpelicach, zwana również 
Kalwarią Podlaską. Całokształt tego miejsca stanowi kilkanaście kapliczek roz-
mieszczonych na pagórkach morenowych, wybudowanych w latach 80. XX wieku 
za sprawą zakonu kapucynów. Kolejna grupa obiektów to dwory i zabudowa 
podworska, które możemy odnaleźć w Sarnakach (obecnie siedziba Nadleśnictwa 
Sarnaki), Terlikowie, Borsukach, a także w Starych Litewnikach Kolonii. Wśród 
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nich na szczególną uwagę zasługuje zespół dworsko-parkowy w Klimczycach, 
stworzony w stylu gotyku angielskiego, który do dnia dzisiejszego zachował się  
w dobrym stanie. W Sarnakach znajdują się zabudowania dawnego browaru, będą-
ce przykładem dziedzictwa przemysłowego gminy, oraz pomnik upamiętniający 
akcję przejęcia przez oddziały AK rakiety V-2. Dopełnieniem krajobrazu antropo-
genicznego stanowiącego o potencjale turystycznym gminy jest tradycyjna zabu-
dowa wiejska, która zachowała się w wielu miejscowościach, jak Stare Hołowczy-
ce, Horoszki Duże, Stare Litewniki oraz coraz rzadziej spotykane wiatraki typu 
koźlak, które w gminie Sarnaki zachowały się w Nowych Hołowczycach, Chleb-
czynie, Chybowie i Litewnikach Nowych6. 
 
 
3. Zagospodarowanie turystyczne 
 
 Baza noclegowa gminy Sarnaki rozwijała się od połowy lat 60. Tempo i kie-
runek tego rozwoju na przestrzeni lat były zróżnicowane. Pierwotnie o kształcie 
zagospodarowania turystycznego gminy decydowały zakłady pracy z regionu sie-
dlecko-bialskiego, które w nadbużańskich miejscowościach lokowały swoje ośrodki 
wypoczynkowe. Z biegiem czasu obok ośrodków zaczęły powstawać prywatne 
domy letniskowe, których liczba z roku na rok systematycznie wzrastała (rysunek 
2).  
 Obecnie struktura oraz przestrzenne rozmieszczenie bazy noclegowej w gmi-
nie ulega przekształceniu. Tendencja lokalizacji obiektów w miejscowościach poło-
żonych bezpośrednio nad rzeką nie jest już tak duża jak dawniej. Wynika to z roz-
woju coraz bardziej popularnych gospodarstw agroturystycznych, które nierzadko 
znajdują się w znacznej odległości od Bugu. Jednak podstawę bazy noclegowej 
gminy w dalszym ciągu stanowią ośrodki wypoczynkowe położone nad samą rzeką, 
których historia sięga początków kolonizacji turystycznej tych terenów. Proces 
prywatyzacji obiektów zakładowych prowadzi do poprawy ich stanu technicznego 
oraz standardu oferowanych usług. Baza noclegowa gminy charakteryzuje się 
zmienną wielkością w skali roku. W sezonie turystycznym do dyspozycji gości jest 
1297 miejsc noclegowych zlokalizowanych w 37 różnego typu obiektach noclego-
wych. Spośród tych miejsc 78% znajduje się w 11 ośrodkach wypoczynkowych, 
19% w gospodarstwach agroturystycznych (24), zaś pozostałe 3% w schroniskach 
młodzieżowych (2). Poza sezonem liczba dostępnych miejsc drastycznie spada  
i wynosi wówczas 343, z czego 60% to miejsca w ośrodkach wypoczynkowych. Jak 

                                                 
6  S. Arasymowicz, W. Duklewski, W. Grabowski, A. Jurzyk, A. Kasprzyk, Biała Podlaska 

i Południowe Podlasie – przewodnik, BTiR Piechocka, Biała Podlaska 1998; M. Żek, Przemiany 
sołectwa Serpelice (gm. Sarnaki) pod wpływem funkcji turystyczno–wypoczynkowej, maszynopis 
pracy magisterskiej, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, promotor:  
S. Liszewski, Łódź 2007. 
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zostało wspomniane, większość miejsc noclegowych (1241) znajduje się w miej-
scowościach położonych nad rzeką bądź w jej bardzo bliskim sąsiedztwie. Naj-
większa koncentracja miejsc noclegowych występuje w Serpelicach i stanowi 67% 
całej bazy noclegowej gminy. Drugie miejsce w rankingu zajmują Mierzwice, ale 
dysponują jedynie 14% miejsc.  
 

 
 

Rys. 2. Zagospodarowanie turystyczne gminy Sarnaki 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W strukturze własności dominuje sektor prywatny. Jedynie dwa obiekty sta-
nowią własność zakładów pracy i dwa kolejne są w posiadaniu organizacji społecz-
nych. Trzy z nich znajdują się w Serpelicach (OW Spółdzielni Inwalidów „Elre-
met”, OW Bialskich Fabryk Mebli „Biasov” oraz OW Spółdzielni Mleczarskiej  
w Siedlcach) i jeden w Mierzwicach Starych (OW PTTK). 
 Najstarszy obiekt noclegowy w gminie powstał w Serpelicach w pierwszej 
połowie lat 60., będąc pierwotnie własnością zakładu Techma Robot z Białej Podla-
skiej. Obecnie jest on własnością osoby prywatnej. Uzupełnieniem ogólnodostępnej 
bazy noclegowej jest pięć pól namiotowych, z których jedno znajduje się  
w Kózkach oraz po dwa w Mierzwicach Starych i Serpelicach. O ile baza noclego-
wa gminy charakteryzuje się przyzwoitym standardem i systematycznym rozwo-
jem, o tyle zaplecze gastronomiczne wymaga znacznych inwestycji, gdyż, poza 
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placówkami zlokalizowanymi przy ośrodkach wypoczynkowych, nie jest w stanie 
zaspokoić zapotrzebowania, jakie występuje w sezonie turystycznym. Spośród 
wszystkich obiektów siedem znajduje się w Serpelicach, dwa w Sarnakach, a jeden 
w Zabużu.  
 O sezonowości bazy noclegowej gminy świadczą również wybrane mierniki 
funkcji turystycznej. Wskaźnik Baretje’a-Deferta7 w skali roku przyjmuje wartość 
23,7, jednak uwzględniając okres z wyłączeniem sezonu turystycznego, zmniejsza 
się on 2,5 razy. Podobna sytuacja jest w przypadku wskaźnika gęstości bazy nocle-
gowej8, którego wartość z uwzględnieniem wielkości bazy noclegowej dostępnej  
w sezonie wynosi 6,3, zaś poza sezonem zmniejsza się, podobnie jak wskaźnik 
Baretje’a-Deferta – 2,5-krotnie9. 
 Na obraz zagospodarowania turystycznego na terenie gminy wpływa również 
zabudowa letniskowa, której rozwój nastąpił jako konsekwencja odkrycia terenów 
nadbużańskich dla wypoczynku przez zakłady pracy. Na analizowanym obszarze 
znajduje się 698 działek zlokalizowanych w ośmiu miejscowościach nadbużań-
skich. Największe skupisko działek letniskowych znajduje się w Mierzwicach Ko-
lonii i jest ich 367. Jednak najbardziej kojarzoną z „letniskami” miejscowością  
w gminie są Serpelice, w których znajduje się 130 działek letniskowych. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że liczba ta zmniejszyła się w ostatnich trzech latach, co 
spowodowane jest regulacjami prawnymi. Niemniej jednak popyt na tereny pod 
zabudowę letniskową na obszarze gminy i w samych Serpelicach w dalszym ciągu 
jest duży. Indywidualna zabudowa wypoczynkowa odznacza się podobnym prze-
strzennym rozmieszczeniem jak obiekty zbiorowego zakwaterowania z wyłącze-
niem gospodarstw agroturystycznych. Strukturę własności zabudowy letniskowej w 
gminie Sarnaki można określić jako „regionalną”, gdyż większość właścicieli i/lub 
użytkowników na stałe zameldowana jest w regionie siedlecko-bialskim. Ponad 
połowa z nich mieszka w Białej Podlaskiej lub w Siedlcach. Dość znaczną grupę 
wśród posiadaczy działki letniskowej w gminie stanowią osoby zamieszkałe  
w Warszawie i jest ich 187, a uwzględniając całą aglomerację warszawską, liczba ta 
wzrasta do 21910.  
 Elementem zagospodarowania turystycznego są również szlaki turystyczne. 
Na terenie gminy Sarnaki znajdują się dwa szlaki turystyczne:  

 znakowany na czerwono Nadbużański Szlak Turystyczny, przeznaczony 
zarówno dla turystów pieszych, jak i podróżujących na rowerach. Jego 

                                                 
7  Wyrażony liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadających na 100 mieszkań-

ców. 
8  Wyrażony liczbą miejsc noclegowych na 1 km2 powierzchni. 
9  M. Żek, Funkcja turystyczna gminy Sarnaki, w: Badania podstawowe i aplikacyjne  

w naukach geograficznych, red. L. Kasprzak, UAM, Poznań 2009, s. 327–333. 
10  M. Żek, Przemiany sołectwa Serpelice…, op.cit. 
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łączna długość wynosi 111 km i ciągnie się na odcinku Kózki–Hrubieszów. 
Teren gminy Sarnaki opuszcza on w miejscowości Borsuki; 

 znakowany na niebiesko Nadbużański Szlak Rowerowy o długości 420,8 
km, łączący Wyszków z Hrubieszowem. Jego przebieg w gminie Sarnaki 
jest zbliżony do przebiegu szlaku czerwonego. 

 Obok szlaków turystycznych na terenie gminy Sarnaki zaprojektowano i wy-
tyczono w terenie trzy ścieżki przyrodnicze: 

 ścieżka przyrodnicza Kózki położona jest na terenie rezerwatu ornitolo-
gicznego Kózki. W trakcie wędrówki można spotkać kilkanaście gatunków 
ptactwa wodnego (m.in. rybitwę białoczelną i zwyczajną, sieweczkę 
rzeczną i obrożną); 

 ścieżka przyrodnicza Trojan znajdująca się w rejonie jeziora Trojan, będą-
cego jednym ze starorzeczy Bugu; 

 ścieżka przyrodniczo-leśna Nadleśnictwa Sarnaki, obejmująca 16 przystan-
ków, umożliwiająca poznanie podstawowych zagadnień związanych z go-
spodarką leśną. 

 Uzupełnienie zagospodarowania turystycznego gminy stanowią parkingi, 
miejsca przystosowane do wodowania kajaków znajdujące się w Serpelicach oraz 
prom rzeczny w Mierzwicach Starych, którego wykorzystanie przez ruch turystycz-
ny jest obecnie praktycznie niemożliwe. 
 
 
4. Ruch turystyczny 
 
 Obszar gminy Sarnaki ze względu na walory przyrodnicze i zagospodarowa-
nie turystyczne stanowi ważny region wypoczynkowy dla mieszkańców pobliskich 
miast oraz mieszkańców Warszawy. Popularność tę potwierdza występujący na 
badanym obszarze ruch turystyczny. Badania ruchu turystycznego prowadzone były 
w pierwszym tygodniu lipca 2009 roku. Łącznie przeprowadzono 146 wywiadów 
kwestionariuszowych – 75 w Serpelicach, 49 w Mierzwicach, pozostałe 22 w in-
nych miejscowościach, takich jak Zabuże, Kózki i Bużka. Wśród turystów domi-
nowały pobyty niezorganizowane i indywidualne (73%) na działkach letniskowych, 
w ośrodkach wypoczynkowych lub u rodziny i znajomych. Biorąc pod uwagę for-
my pobytu, największym powodzeniem cieszyły się wczasy (51%), rzadziej pobyty 
u rodziny, wycieczki, rajdy, pobyty weekendowe, plenerowe i inne. Dla większości 
ankietowanych była to kolejna wizyta na tym terenie (97 wskazań ), czasami nawet 
trzydziesta. Miłośnicy regionu odwiedzają obszary nadbużańskie w gminie Sarnaki 
od początku lat 70. (pierwszą wizytę wśród ankietowanych zanotowano w 1972 
roku). Dla 49 badanych (33%) była to pierwsza wizyta nad Bugiem. Dominują 
przyjazdy dwa razy w roku i częstsze (61%). Wyjazdy realizowane są prawie wy-
łącznie od czerwca do lipca (78%). Jedynie kilkanaście osób (19 wskazań) było  
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w pozostałych miesiącach. Najpopularniejsze są pobyty 4 – 7-dniowe (52 wskaza-
nia) i dłuższe niż 7-dniowe (64 wskazania). W badanym okresie najwięcej respon-
dentów przebywało w Serpelicach (71 wskazań), Mierzwicach (31), Zabużu i Buż-
ce (po 4) oraz w innych miejscowościach (21). Turyści najczęściej przebywają  
w miejscowościach położonych nad Bugiem w ośrodkach wypoczynkowych (82 
wskazania), na kwaterach prywatnych (27), rzadziej w pensjonatach, na polu na-
miotowym czy w ośrodkach agroturystycznych. 
 Głównym motywem przyjazdu były walory wypoczynkowe regionu (109 
wskazań), namowa znajomych (39), przyzwyczajenie i dobra znajomość terenu 
(23), względy rodzinne (20), bliskość miejsca zamieszkania (17), przypadek (10). 
Respondenci podkreślali możliwość czynnego wypoczynku, względy sentymental-
ne, przyzwyczajenie, motywy religijne, możliwość wędkowania. Co ciekawe, tylko 
jedna osoba podkreśliła znaczenie rzeki Bug. Dla 138 respondentów miejsce pobytu 
było miejscem docelowym, do którego turyści najczęściej przybyli samochodem 
(114), rzadziej autobusem PKS (20), a sześć osób przybyło rowerem. Turyści pod-
czas pobytu spędzają czas w bardzo różnorodny sposób: spacerują, grilują, opalają 
się, jeżdżą na rowerze, pływają kajakiem, łowią ryby, zbierają grzyby, czytają  
i wiele innych. Stosunkowo rzadko korzystają z kąpieli w rzece. Z badań wynika, 
że respondenci nie utrzymują ścisłych kontaktów z ludnością miejscową, 58 osób 
nie kontaktuje się wcale z mieszkańcami, 49 czasami, a jedynie 39 osób robi to 
często. 
 Wśród badanych dominowały kobiety (89 wskazań). Ankietowane były osoby 
powyżej 18 roku życia, spośród których najwięcej (39) wskazało przedział wieko-
wy 18 – 25 lat, oraz kolejno osoby w wieku 25 – 35 lat, 55 – 65 (po 27), 35 – 45 lat 
(23), 45 – 55 (18). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby powyżej 65 roku życia 
(11), wśród których najstarsza osoba liczyła sobie 81 lat. W większości respondenci 
posiadają wykształcenie wyższe (69 wskazań), średnie (26), policealne i pomatural-
ne (7) i jedna osoba wykształcenie podstawowe. Badani wymienili ponad 50 róż-
nych zawodów, wśród których najczęściej powtarzały się: emeryci, pracownicy 
administracji, rzemieślnicy, ekonomiści, uczniowie, studenci i nauczyciele. Nie-
licznie ludzi wolnych zawodów reprezentowali artyści plastycy i malarze, natomiast 
19 osób nie określiło swojego zawodu.  
 Wypoczywający to w większości mieszkańcy większych miast z następują-
cych województw:  

 mazowieckiego (79 wskazań) – z Warszawy (62), Siedlec (6), Radomia (2), 
Łosic (2), Mińska Mazowieckiego, Legionowa, Wołomina, Brwinowa, 
Otwocka, Józefowa i innych;  

 lubelskiego (32) – mieszkańcy Franopola (21), Radzynia Podlaskiego (4), 
Lublina, Białej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego (po 2), Parczewa;  

 łódzkiego (11);  
 świętokrzyskiego (2);  
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 zachodniopomorskiego (2);  
 pomorskiego (1);  
 kujawsko-pomorskiego (1);  
 opolskiego (1);  
 śląskiego (1).  

 Ze względu na intensywność zjawiska zasięg przestrzenny miejsc zamieszka-
nia badanych respondentów należy określić jako regionalny. 
 Funkcję turystyczną na badanym obszarze potwierdzają następujące mierniki: 
wskaźnik Charvata11, który w skali roku przyjmuje dla gminy Sarnaki wartość 4,68 
i można go ocenić jako wysoki w porównaniu z wartościami obliczonymi dla Polski 
i województwa mazowieckiego, wskaźnik Schneidera12, który w gminie Sarnaki 
osiąga wartość 113,9 i również świadczy o rozwiniętej funkcji turystycznej, oraz 
wskaźnik Deferta13, który ze względu na sezonowość ruchu turystycznego osiąga 
wartość niewielką, wynosi dla badanego obszaru 30,2 i jest niższy w porównaniu ze 
wskazaniami dla Polski i województwa mazowieckiego14. 
 
 
Podsumowanie 
 
1. Jak wykazała wcześniejsza analiza, historia badanego obszaru jest nieroze-

rwalnie związana z dziejami miejscowości Sarnaki, która nieprzerwanie od 
1975 roku do chwili obecnej jest siedzibą gminy. Obszar gminy należącej 
wcześniej do województwa bialskopodlaskiego od 1999 roku zajmuje 
wschodni kraniec województwa mazowieckiego, a rzeka Bug stanowi granicę 
naturalną pomiędzy województwami mazowieckim i podlaskim. 

2. Wśród walorów turystycznych dominują walory przyrodnicze, które zostały 
dostrzeżone w latach 60. i stały się podstawą turystycznego rozwoju gminy 
Sarnaki. W latach 90. najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny zo-
stały objęte ochroną i utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bu-
gu”. 

3. Walory antropogeniczne istniejące na badanym terenie są słabo wykorzystane 
i można je postrzegać jako walory potencjalne. 

4. Zagospodarowanie turystyczne gminy jest bardzo nierównomierne i zostało 
zdeterminowane przebiegiem rzeki. Intensywnie zagospodarowane są obszary 
bezpośrednio przylegające do Bugu i w koncepcji przestrzeni turystycznej  

                                                 
11  Wyrażony liczbą udzielonych noclegów przypadających na 100 mieszkańców. 
12  Wyrażony liczbą korzystających z noclegów przypadających na 100 mieszkańców. 
13  Wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadającą na 1 km2. 
14  M. Żek, Funkcja turystyczna…, op.cit., s. 327-333.  
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S. Liszewskiego15 można określić ten obszar jako przestrzeń kolonizacji tury-
stycznej.  

5. W zagospodarowaniu turystycznym najważniejszą rolę odgrywają ośrodki 
wypoczynkowe i działki letniskowe. Bazę noclegową w większości cechuje 
niski standard, a obecne przekształcenia mają głównie charakter własnościo-
wy. Na terenie zakładowych ośrodków wypoczynkowych zachodzi proces 
dzierżawienia domków letniskowych przez osoby prywatne. Istniejąca baza 
noclegowa, głównie sezonowa, wymaga doinwestowania celem podniesienia 
standardu i przekształcenia w obiekty całoroczne, co będzie wymagać pozy-
skania środków unijnych.  

6. Sieć gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Sarnaki, w porównaniu 
z obszarami sąsiednimi, jest dość dobrze rozwinięta. Dalszy rozwój agrotury-
styki jest wskazany ze względu na aktywizację obszarów oddalonych od Bugu 
oraz jako dodatkowe źródło dochodów w gospodarstwach rolnych. Populary-
zacja działalności agroturystycznej powinna być jednym z priorytetowych za-
dań gminy. 

7. Poza wymienionymi formami zagospodarowania turystycznego należy pod-
kreślić istnienie na badanym obszarze dwóch ścieżek rowerowych i trzech 
ścieżek przyrodniczych. 

8. Badania wśród turystów potwierdzają wypoczynkowy charakter ruchu tury-
stycznego oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych. Miłośnicy wypo-
czynku nad Bugiem doceniają piękno otaczającego krajobrazu oraz podkreśla-
ją przyzwyczajenie i sentyment, jakim darzą nadbużańskie okolice. Analiza 
miejsc zamieszkania respondentów pozwala określić zasięg przestrzenny tury-
stów jako regionalny. 

9. Przeprowadzone badania na obszarze gminy Sarnaki potwierdziły intensywne 
wykorzystanie obszarów nadbużańskich w jej granicach, lecz niewielkie wy-
korzystanie rzeki Bug. Tylko nieliczni korzystają z kąpieli w rzece, niewielu 
wędkuje (obecnie głównym miejscem wędkowania są starorzecza). Większym 
powodzeniem cieszą się spływy kajakowe, choć zauważalny jest brak odpo-
wiedniego zagospodarowania i sprzętu. Można pokusić się o stwierdzenie, że 
obecnie rzeka stanowi jedynie walor krajobrazowy, a obszar gminy Sarnaki 
można określić jako „gminę z rzeką w tle”. Rzeka Bug postrzegana jest jako 
„niebezpieczna rzeka” ze względu na zanieczyszczenie i brak uregulowanego 
koryta. Poprawa stanu czystości wody i regulacja koryta wymagają dużych 
nakładów finansowych, szeroko rozumianej współpracy gmin nadbużańskich 
na terenie naszego kraju oraz międzynarodowej (Euroregion Bug) pomiędzy 
Polską, Ukrainą i Białorusią ze względu na jej graniczny charakter. Wymaga 
to wielu zabiegów i regulacji prawnych, szczególnie po wejściu Polski do Unii 

                                                 
15  S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 1995, t. 5, z. 2, s. 87–103. 



Potencjał turystyczny obszarów nadbużańskich… 157

Europejskiej, od kiedy to rzeka Bug stanowi część jej granicy zewnętrznej. 
Granica ta wyraźniej niż wcześniej może oddzielać społeczności i regiony 
przygraniczne16. Można powiedzieć „rzeka dzieli, a łączą mosty”, ale w tym 
przypadku jest ich chyba jeszcze niewiele.  

 
 

TOURIST POTENTIAL OF THE BUG RIVER’S AREAS.  
THE CASE STUDY OF SARNAKI COMMUNE 

 
 

Summary 
 
 In this paper authors present structural resources (and its using) of tourist potential 
(tourist attractions, lodging and transport infrastructure) of Sarnaki commune, located 
on the Bug River. The article is based on inventory of tourist potential’s resources and 
on survey by questionnaire of tourists, carried out in July 2009. Tourism in Sarnaki 
commune has been developed thanks to natural attractions. The main effect of men-
tioned development is large tourist infrastructure, especially second homes and leisure 
centres located close to the Bug River (space of tourism colonisation). On places lo-
cated further from the river, there is a plenty of tourist farms, which stimulate develop-
ment of tourism. In this paper authors proved beyond doubt that tourist infrastructure 
has a strictly seasonal character according to seasonal tourist demand, strongest from 
January till August. Survey by questionnaire of tourists has established that Bug River 
becomes less attractive, as a result of water pollution (the negative effect of economic 
development of Poland, Ukraine and Belarus). The conclusion of research presented in 
this paper is that development of tourism on mentioned area needs cooperation between 
both adjacent districts and neighbouring countries. 
 

Translated by Tomasz Napierała 
 
 

                                                 
16  M. Bochenek, G. Godlewski, Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywi-

zacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, Biała Podlaska 
2006. 
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Wprowadzenie 
 
 Globalny rozwój technik informatycznych spowodował, że nawet niewielki 
region turystyczny może nie tylko promować, ale także dystrybuować i prowadzić 
sprzedaż swojej oferty na całym świecie. Na współczesnym rynku turystycznym 
nasila się konkurencja, nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw, ale również 
między regionami i krajami. Także rejon o lokalnej randze może współcześnie peł-
nić rolę międzynarodowego podmiotu turystycznego (np. Białowieski Park Naro-
dowy). Na regionalny produkt turystyczny składa się koszyk dóbr i usług turystycz-
nych, wytwarzanych przez oferentów w danej destynacji, zaspokajający komplek-
sowo potrzeby klientów w miejscu pobytu. Produkt wzbogacony, czyli otoczenie 
rdzenia i produktu rzeczywistego (infrastruktura turystyczna oraz paraturystyczna), 
tworzy wizerunek obszaru docelowego. Stanowi on znaczący instrument konkuren-
cji. 
 Województwo podlaskie posiada wiele atutów przyrodniczych i antropoge-
nicznych, aby stać się regionem konkurencyjnym turystycznie w skali Europy. Po-
siada także liczne zabytki kultury i architektury materialnej, w tym sakralnej, wiele 
obiektów architektury ludowej oraz miejsca o dużym znaczeniu historycznym. Pod-
lasie słynie również z bogatej obrzędowości, mającej charakterystyczne cechy folk-
loru obszarów pogranicza kulturowego. Przy odpowiedniej promocji region ten 
będzie przyciągał coraz liczniejszą populację krajowych i zagranicznych turystów. 
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1. Uwarunkowania przyrodnicze 
 
 Województwo podlaskie należy do grupy najciekawszych przyrodniczo i naj-
mniej zanieczyszczonych regionów Polski. Jego środowisko przyrodnicze tworzą 
wielkie puszcze, zachowane w naturalnym stanie doliny rzeczne, rozległe bagna  
i obszary pojezierne. Lasy stanowią ponad 30% obszaru woj. podlaskiego. Po-
wierzchnia leśna przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 0,51 ha1 i jest ponaddwu-
krotnie wyższa niż przeciętnie w kraju (0,24 ha). Na obszarze omawianego woje-
wództwa zachowały się duże kompleksy leśne Puszczy Białowieskiej, Puszczy 
Knyszyńskiej i Puszczy Augustowskiej, zabagniona Dolina Narwi z silnie rozbu-
dowanym systemem koryt rzecznych, malownicza Dolina Bugu o dużych walorach 
krajobrazowych, najbardziej naturalne w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie 
oraz polodowcowy krajobraz Północnej Suwalszczyzny z licznymi lasami i jezio-
rami. 
 W województwie podlaskim znajdują się cztery parki narodowe, trzy parki 
krajobrazowe oraz blisko 100 rezerwatów przyrody. Wysoką rangę tych obszarów 
ilustruje międzynarodowy status nadany czterem z nich, a mianowicie: 

 Białowieski Park Narodowy – obszar ochrony ścisłej, w tym rezerwat bio-
sfery jako obiekt przyrodniczy Światowego Dziedzictwa Ludzkości 
UNESCO;  

 Bagna Biebrzańskie – obiekt chroniony w ramach międzynarodowej kon-
wencji Ramstar (ochrona najcenniejszych obszarów podmokłych);  

 Dolina Górnej Narwi w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego – 
obiekt zgłoszony przez Polskę do ochrony w ramach konwencji Ramstar – 
dolina zwana potocznie polską Amazonią;  

 Puszcza Augustowska – jeden z kompleksów leśnych należący do najwięk-
szych w Europie2 (łącznie z białoruską i litewską częścią puszczy) – poten-
cjalny rezerwat biosfery o wielkim znaczeniu i randze europejskiej – w ra-
mach UNESCO. 

 Do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych należy 
również Pojezierze Augustowsko-Suwalskie. Szczególne znaczenie w skali woje-
wództwa podlaskiego mają jeziora augustowskie oraz otoczone lasami jezioro Wi-
gry. W północnej części województwa występuje obfitość niezwykle interesujących 
i unikatowych form rzeźby polodowcowej, wraz z najgłębszym na niżu europejskim 
jeziorem Hańcza, wchodzącym w skład Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
 Do obszarów przyrodniczych szczególnego rodzaju należą doliny najwięk-
szych rzek, które stanowią naturalne korytarze ekologiczne. Zalicza się do nich 
                                                 

1  Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Urząd Statystyczny w Białymstoku, 
Białystok 2007, s. 230. 

2  H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki 
w województwie podlaskim, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 36. 
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środkowa część doliny Bugu, dolina Narwi i Biebrzy, a także doliny mniejszych 
cieków: Nurca, Pisy, Supraśli, Świsłoczy, Czarnej Hańczy i Rospudy.  
 Zbiorowiska roślinności naturalnej lub zbliżonej do naturalnej (lasy, bagna, 
torfowiska i naturalne łąki) obejmują łącznie około 40% powierzchni województwa 
podlaskiego, co stawia je pod tym względem na pierwszym miejscu w kraju. Ob-
szary naturalnej flory współistnieją z obfitością fauny. Występują tu ostoje licznych 
gatunków rzadkich i ginących w Europie zwierząt. Dodatkowym turystycznym 
atutem województwa jest powietrze i woda należące do najczystszych w skali kraju 
oraz relatywnie niskie zagrożenie hałasem. Są to ważne czynniki, sprzyjające roz-
wojowi turystyki zdrowotnej oraz działaniom, które ten rozwój wspomagają, jak na 
przykład produkcja proekologicznej żywności. Wśród najbardziej cennych walorów 
przyrodniczych należy wymienić: 

1. Obszary leśne, które są wprawdzie nierównomiernie rozmieszczone, jed-
nakże dużą rangę nadają im duże skupiska leśne, a przede wszystkim zwar-
tość kompleksów puszczańskich, takich jak Puszcza Białowieska, Puszcza 
Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Kurpiowska. 
 Puszcza Białowieska jest najcenniejszym przyrodniczym zakątkiem 

Polski, a zarazem ostatnim naturalnym lasem nizinnym w Europie. 
Kompleks leśny Puszczy Białowieskiej zajmuje obecnie około 1250 
km². Rozciąga się on ze wschodu na zachód na długości 55 km i z pół-
nocy na południe na długości 51 km. Do Polski należy zachodnia część 
puszczy o powierzchni 580 km². Zachowały się tu pierwotne typy eko-
systemów od lat nienaruszone działalnością człowieka. Populacja żubra 
żyjąca na wolności w polskiej części puszczy szacowana jest na ok. 380 
sztuk. Na terenie Puszczy Białowieskiej podejmowanych jest wiele 
działań związanych z ochroną jej unikatowych walorów przyrodni-
czych. W tym celu utworzono 20 rezerwatów, które zajmują około 
3429,65 ha puszczy. Na obszarze puszczy rozwija się turystyka krajo-
znawcza, kwalifikowana, przyrodnicza, agroturystyka, a także turystyka 
konferencyjna. Ostatnio coraz większego znaczenia nabiera turystyka 
aktywna, turystyka zdrowotna i rekreacja w nowo powstałych ośrodkach 
SPA. Szczególnego znaczenia w przyszłości powinna nabierać turystyka 
etniczno-kulturowa. 

 Puszcza Augustowska jest największym zwartym obszarem leśnym 
Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi, bezpośrednio z nią sąsia-
dującymi, stanowi największy zwarty kompleks leśny Europy. Jej po-
wierzchnia wynosi około 300 tys. ha, z czego do Polski należy 110 tys. 
ha, do Litwy ponad 160 tys. ha i do Białorusi około 30 tys. ha. Jest to 
obszar wyjątkowo atrakcyjny krajobrazowo i turystycznie, przyrodniczo 
i łowiecko. Przez Puszczę Augustowską prowadzą niemal wszystkie 
szlaki kajakowe Suwalszczyzny – rzekami Czarną Hańczą, Rospudą, 
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Marychą, Blizną oraz Kanałem Augustowskim. Również w obrębie 
puszczy mieści się całe Pojezierze Augustowskie z niezwykle malowni-
czymi jeziorami: Necko, Rospuda, Białe, Studzieniczne, Sajno, Serwy, 
które od lat międzywojennych cieszą się popularnością wśród żeglarzy, 
kajakarzy czy wędkarzy. Ze względu na swe walory przyrodnicze, bo-
gactwo jezior, runa leśnego, ostoje zwierzyny łownej, rezerwaty fauny  
i flory, miejsca walk narodowowyzwoleńczych i liczne zakątki pejza-
żowe, obszary te są szczególnie warte zwiedzania. Przez Puszczę Augu-
stowską prowadzą dobrze oznakowane szlaki turystyczne (piesze, rowe-
rowe, kajakowe). Można ją także zwiedzać samochodem po drogach as-
faltowych i częściowo żwirowych, oczywiście na trasach udostępnio-
nych dla ruchu publicznego. Uwarunkowania wskazują na szczególny 
rozwój takich form i rodzajów turystyki, jak turystyka wypoczynkowa, 
turystyka krajoznawcza i turystyka kwalifikowana; 

 Puszcza Knyszyńska to jeden z niewielu terenów leśnych w Polsce, 
który posiada jeszcze wiele cech lasu naturalnego. W przeszłości stano-
wiła ona jedność z Puszczą Białowieską i Augustowską. Wyróżniającą 
cechą środowiska przyrodniczego Puszczy Knyszyńskiej jest obecność 
licznych źródlisk, wysięków, strumieni i małych rzeczek. Główną rzeką 
Puszczy jest Supraśl stanowiąca dopływ Narwi. Puszcza stanowi ostoję 
ptasią o randze europejskiej. Na jej terenie stwierdzono obecność co 
najmniej 38 gatunków lęgowych ptaków wymienionych w I Załączniku 
Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków występuje w liczebności, która pozwala 
uznać ten teren za ostoję o znaczeniu międzynarodowym. W ostatnich 
latach na obszarze Puszczy Knyszyńskiej bardzo aktywnie rozwija się 
turystyka weekendowa oraz turystyka i rekreacja przyrodnicza.  
W związku z tym, że miasto Supraśl uzyskało status miejscowości 
uzdrowiskowej, coraz dynamiczniej rozwija się tu przyrodolecznictwo  
i lecznictwo uzdrowiskowe. W przyszłości szanse do rozwoju mają tu-
rystyka wypoczynkowa, kwalifikowana i krajoznawcza. 

 Puszcza Kurpiowska, inaczej zwana Puszczą Zieloną (określenie lasów 
położonych w dorzeczu środkowej Narwi na Równinie Kurpiowskiej). 
Jej granice wyznaczają rzeki następujące rzeki: Pisa (od wschodu), Na-
rew (od południa) oraz Orzyc (na zachodzie). Północne krańce sięgają 
dawnej granicy Prus Wschodnich. Nazwa pochodzi od zamieszkującej 
ją ludności – Kurpiów. W północnej części Równiny Kurpiowskiej 
znajdują się niewielkie fragmenty borów, lasów mieszanych i liścia-
stych, które rozproszone są prawie na całym jej terenie i wraz z polami 
uprawnymi oraz łąkami stanowią charakterystyczną cechę tego krajo-
brazu. W ostatnim okresie rozwija się tu dynamicznie turystyka krajo-
znawcza. Szansę rozwoju ma również agroturystyka. 
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2. Doliny rzeczne  
 Dolina Górnej Narwi – mezoregion fizyczno-geograficzny w północ-

no-wschodniej Polsce, w środkowo-wschodniej części Niziny Północ-
nopodlaskiej o powierzchni 15 910 ha. Na terenie Doliny Górnej Narwi 
utworzono w latach 80. Narwiański Park Krajobrazowy. Dno doliny jest 
zabagnione, przy czym Narew tworzy (szczególnie w końcowym odcin-
ku) liczne meandry. Takie położenie skutkuje brakiem miast – jedynym 
ośrodkiem miejskim w regionie jest miasteczko Suraż. 

 Dolina Środkowego Bugu – do jej głównych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych, decydujących o jej niepowtarzalności w skali kraju,  
a nawet Europy, należą: naturalne koryto rzeczne z licznymi skarpami, 
mieliznami, wyspami, z przepięknymi starorzeczami zwanymi buży-
skami, rozległymi łąkami i pastwiskami, wysokie krawędzie wysoczy-
zny morenowej, z rozległą panoramą widokową na dolinę Bugu (np. 
Góra Zamkowa w Drohiczynie, Góra Zamkowa w Mielniku, punkt wi-
dokowy w Niemirowie), bogactwo fauny i flory z dużym udziałem 
rzadkich, ginących i chronionych roślin i zwierząt. Szczególne warunki 
rozwoju mają tu turystyka krajoznawcza, wypoczynkowa i przyrodni-
cza. 

3. Obszary chronione  
 Białowieski Park Narodowy (BPN) jest najstarszym parkiem narodo-

wym w Polsce. Jego początki sięgają 1921 roku, kiedy utworzono le-
śnictwo „Rezerwat”, przemianowane w roku 1932 na „Park Narodowy 
w Białowieży”, a w 1947 roku restytuowane jako Białowieski Park Na-
rodowy. Jego powierzchnia wynosi 10 517 ha, z czego 5726 ha pozosta-
je pod ścisłą ochroną. Park chroni ostatnie na niżu Europy lasy naturalne 
o charakterze pierwotnym, zachowane w strefie lasów liściastych i mie-
szanych. Są to lasy wielowiekowe i wielogatunkowe, o zróżnicowanej 
strukturze przestrzennej i niespotykanym bogactwie świata grzybów, ro-
ślin i zwierząt. Wiele z nich to gatunki właściwe lasom pierwotnym, 
które gdzie indziej zostały już wytępione lub są poważnie zagrożone. 
Park jest dla nich często ostatnią ostoją.  

 Biebrzański Park Narodowy (BiebPN) zajmuje jeden z największych 
terenów bagiennych w Europie Środkowej, a jednocześnie jest najwięk-
szym i najdłuższym parkiem narodowym w Polsce. Park chroni najroz-
leglejsze w Polsce torfowiska położone wzdłuż rzeki Biebrzy. Odległość 
pomiędzy jego krańcami wynosi prawie 100 km. Park obejmuje przede 
wszystkim rozległe obszary podmokłe, co powoduje, że jest to jeden  
z najdzikszych i najbardziej tajemniczych obszarów w Polsce. Na ob-
szarze BiebPN i jego otuliny istnieje ponad 600 km szlaków turystycz-
nych – pieszych, rowerowych i kajakowych. Wśród wielu tras rowero-
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wych na szczególną uwagę zasługuje Podlaski Szlak Bociani. Rozpo-
czynający się w Białowieży szlak łączy Puszczę Białowieską, Dolinę 
Górnej Narwi i Narwiański Park Narodowy z Bagnami Biebrzańskimi. 
Spływ kajakowy rzeką Biebrzą można rozpocząć w Lipsku nad Biebrzą, 
a skończyć w Wiźnie nad Narwią. Jego 140-kilometrową trasę można 
pokonać w ciągu siedmiu dni. Spływ można rozpocząć także w Augu-
stowie, kontynuując wyprawę kajakową Kanałem Augustowskim, który 
jest wspaniałym zabytkiem budownictwa wodnego z XIX wieku. Naj-
większą atrakcją w pobliżu siedziby dyrekcji parku jest Twierdza Oso-
wiec z całym kompleksem podziemnych bunkrów.  

 Narwiański Park Narodowy (NPN) obejmuje swoim zasięgiem ba-
gienną dolinę Narwi na odcinku pomiędzy miejscowościami Suraż  
i Rzędziany o powierzchni 7350 ha. Park został powołany 1 lipca 1996 
roku w celu ochrony specyficznie wykształconego ekosystemu bagien-
nego. Od 2002 roku obszar ten objęto konwencją Ramstar o obszarach 
wodno-błotnych, a od roku 2004 znajduje się on w sieci Natura 2000. 
Symbolem parku jest sylwetka błotniaka stawowego – ptaka drapieżne-
go zakładającego gniazda w trzcinach. Na terenie parku rozwija się tu-
rystyka kwalifikowana, ekoturystyka, turystyka krajoznawcza i zdro-
wotna oraz agroturystyka. 

 Wigierski Park Narodowy (WPN) został utworzony 1 stycznia 1989 
roku i zajmuje powierzchnię 15 085 ha. Obejmuje on swym zasięgiem 
zespół 42 jezior, w tym jezioro Wigry (2189 ha, maksymalna głębokość 
73 m) położone w centralnej części parku oraz kompleks lasów północ-
nej części Puszczy Augustowskiej i przylegające tereny użytków rol-
nych. Teren parku jest bardzo zróżnicowany. W jego północnej części 
krajobraz jest pagórkowaty, z licznymi morenami, ozami, rynnami rzek 
i strumieni, wieloma zbiornikami wodnymi i innymi formami polodow-
cowej rzeźby terenu. Południowa część jest bardziej płaska, położona na 
piaszczystych glebach sandru augustowskiego, porośniętego rozległymi 
borami. Na obszarze WPN rozwija się turystyka krajoznawcza, przy-
rodnicza i kwalifikowana, zwłaszcza wodna, a także agroturystyka. Co-
raz większego znaczenia nabierają atrakcje i aktywności związane  
z dziedzictwem kulturowym tych ziem. 

 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) został utworzony 
w 1988 roku w celu ochrony przyrody, kultury i historii terenu Puszczy 
Knyszyńskiej. Zajmuje on powierzchnię 74 447 ha, a łącznie ze strefą 
otulinową 126 702 ha. Z uwagi na występowanie unikatowych gatun-
ków oraz siedlisk ptaków obszar puszczy został włączony do Europej-
skiej Sieci Natura 2000. Miasto Supraśl, posiadające status uzdrowiska  
i położone blisko Białegostoku, stanowi najdogodniejsze miejsce wypa-
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dowe do zwiedzania Puszczy Knyszyńskiej. Supraśl oferuje turystom 
urozmaiconą bazę noclegową i gastronomiczną.  

 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (ŁPKDN) został po-
wołany w 1994 roku. W jego skład weszła zachowana w naturalnym 
stanie dolina Narwi na odcinku Piątnica–Bronowo wraz z przylegają-
cymi do niej terenami z malowniczymi wzniesieniami. W obrębie doli-
ny występują liczne zakola, starorzecza, torfowiska i mokradła, tworząc 
dogodne warunki wzrostu specyficznym gatunkom roślin i zwierząt. Na 
terenie ŁPKDN rozwija się głównie turystyka krajoznawcza i przyrod-
nicza. 

 Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) został utworzony 12 stycznia 
1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Jest on położony 
na Pojezierzu Suwalskim w północno-wschodniej części województwa 
podlaskiego. Powierzchnia SPK wynosi 6284 ha. Ten niewielki obszar 
stanowi unikatowy przykład młodego krajobrazu polodowcowego, cha-
rakteryzujący się nieregularnym rozmieszczeniem moren czołowych  
i dennych, wydłużonymi wałami ozów, głębokimi rynnami i dolinami 
rzeczno-jeziornymi, olbrzymią ilością głazów narzutowych, kilkudzie-
sięcioma jeziorami wraz z unikalnym na skalę światową jeziorem Hań-
cza (najgłębsze jezioro w Polsce i w Europie niżowej, głębokość maks. 
108,5 m). W SPK rozwija się przede wszystkim turystyka krajoznaw-
cza, agroturystyka i wiejska turystyka objazdowa. 

4. Pojezierza  
 Pojezierze Augustowsko-Suwalskie jest krainą wiecznych jezior oraz 

borów i lasów. Wielka obfitość mniejszych i większych jezior polodow-
cowych jest wybitną cechą krajobrazu pojezierza. Na Pojezierzu Augu-
stowsko-Suwalskim występuje przeszło 300 jezior o powierzchni ponad 
1 ha i około 200 mniejszych jeziorek. Większość z nich ma charakter 
rynnowy, o kształtach wydłużonych, bardzo często o brzegach poszar-
panych licznymi zatokami. Wiele jezior układa się w zwarte grupy, od-
znaczające się nadzwyczajną malowniczością i stanowiące bardzo 
atrakcyjne obiekty (grupy) turystyczne, do których należą: augustowska, 
wigierska i inne. Kanał Augustowski z wieloma jeziorami włączonymi 
w systemat Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego łączy je z rzeką 
Biebrzą, stanowiąc arterię wodną między systemem Niemna i Wisły. 
Jednocześnie tworzy on w ten sposób szereg szlaków wodnych, nie-
zwykle pięknych i dogodnych dla wycieczek kajakowych.  

 Pojezierze Sejneńskie, zwane też Pagórkami Sejneńskimi, leży w do-
rzeczu rzeki Marychy (lewego dopływu Niemna). Teren jest pagórko-
waty, a wzniesienia osiągają wysokość od 120 do 190 m n.p.m. Naj-
większe znajdujące się tu jezioro to Gaładuś, przez które przechodzi 
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granica Polski z Litwą. Młody, polodowcowy krajobraz zachwyca 
wszystkich, którzy odwiedzają ten obszar. Mnogość i różnorodność 
form powierzchniowych terenu – wałów morenowych, falistych moren 
dennych, ozów, kemów, drumlinów, mis i rynien jeziornych, wąwozów 
i jarów rzecznych oraz głazowisk – stanowi o atrakcyjności krajobrazo-
wej, rekreacyjnej i turystycznej tego regionu. 

 Pojezierze Rajgrodzkie znajduje się w południowej części Pojezierza 
Ełckiego. Od północnego wschodu łączy się z Obszarem Chronionego 
Krajobrazu Jeziora Rajgrodzkie, a od południa graniczy z obszarem 
chronionego krajobrazu Dolina Biebrzy.  

 
 
2. Uwarunkowania etniczno-kulturowe  
 
 Wśród uwarunkowań etniczno-kulturowych należy przede wszystkim wymie-
nić:  
 
1. Grupy etniczno-kulturowe  
 Województwo podlaskie jest jedynym obszarem w Polsce, gdzie bardzo duży 
procent mieszkańców stanowią przedstawiciele narodowości innej niż polska i wy-
znających religię inną niż katolicka. Obok Polaków żyją tu Białorusini, Ukraińcy, 
Rosjanie, Litwini, Tatarzy i Romowie, a dawniej żyli tu również Niemcy i Żydzi. 
Każda grupa narodowościowa, etniczna bądź religijna zachowuje swoją specyfikę 
kulturową, co przejawia się w odrębności wiary, w architekturze sakralnej i świec-
kiej oraz obrzędowości. 
 Zbiorowości regionalne i lokalne tworzą: 

 mieszkańcy Białostocczyzny, Ziemi Łomżyńskiej i Kurpiowszczyzny oraz 
Suwalszczyzny,  

 kultury pochodzenia (przynależności obyczajowo-historycznej) – chłopska, 
postszlachecka, małomiasteczkowa,  

 zbiorowości miejskie i wiejskie o wyraźnie odrębnym poczuciu tożsamo-
ści,  

 nowe kategorie kulturowe – migranci. 
 W regionie podlaskim można wyróżnić cztery odrębne strefy kulturowe,  
a mianowicie3: 

 obszar pomiędzy górnym i środkowym Bugiem a górną Narwią – silne 
skupiska etosu białoruskiego i ukraińskiego, a po części polskiego, 

                                                 
3  D. Frasunkiewicz, Jednostkowy i instytucjonalny wymiar wielokulturowości północno- 

-wschodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską, w: Pogranicza  
i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej, tom II, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, 
UwB, Białystok 2004, s. 70. 
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 obszar pomiędzy rzekami górną Narwią i Supraślą – stosunkowo zwarta 
kultura o rdzeniu białoruskim, 

 obszar pomiędzy Narwią a Biebrzą – rozproszenie elementu białoruskiego, 
polskiego i litewskiego, 

 obszar na północ od linii Biebrzy – centra kultury litewskiej oraz skupiska 
ludności rdzennie polskiej. 

 Wśród interesujących przykładów imprez promujących zróżnicowanie etnicz-
no-kulturowe społeczności lokalnych w województwie podlaskim należy wymie-
nić4: 

 przeglądy zespołów ludowych i festyny z udziałem gości zagranicznych, 
np. ze Świsłoczy, Prużan, Słonima, Kobrynia, Mińska, Grodna (Białoruś), 
z Równego, z Kamieńca (Ukraina), z Wilna, Kowna (Litwa);  

 festiwale, np. kultury białoruskiej w Dubiczach Cerkiewnych i w Gródku, 
kultury ukraińskiej w Czeremsze, kultury litewskiej w Puńsku;  

 występy zespołów folklorystycznych z krajów zza wschodniej granicy;  
 festyny połączone z prezentacją cyklów obrzędowych, tak rodzinnych (np. 

wesela), jak i dorocznych (festyn „Na Iwana, na Kupała”);  
 festyny, których zadaniem jest podtrzymywanie materialnej sztuki ludowej, 

np. festyn ceramiki budowlanej w Lewkowie;  
 spotkania folkowe, których cel stanowi zainteresowanie młodzieży lokalną 

muzyką ludową;  
 spotkania literatów białoruskich w Krynkach, na które przyjeżdżają Biało-

rusini z całego świata;  
 sympozja naukowe (np. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce był w 1997 

roku organizatorem VI Międzynarodowego Sympozjum „Muzyka ludowa 
Europy środkowo-wschodniej”). 

 
2. Najcenniejsze zabytki architektoniczno-muzealne to przede wszystkim Pałac 
Branickich w Białymstoku, klasztor Kamedułów w Wigrach, Ławra Supraska, ze-
spół zabudowy skarpy w Drohiczynie oraz Kanał Augustowski. 

 Do zabytków unikatowych w skali kraju należy układ przestrzenny Tyko-
cina, pochodzący z czasów „pomiary włócznej” (połowa XVI wieku). 
Tworzy go prostokątny rynek i zabytkowa drewniana zabudowa wokół 
niego, zespół kościelny, dzielnica żydowska z unikalną renesansową syna-
gogą oraz pozostałości zamku (rekonstrukcja).  

 W województwie podlaskim usytuowane są (nieliczne) zespoły dworskie  
i pałacowe. Do najbardziej wartościowych zaliczyć należy: letni pałacyk  
z założeniem parkowym w Choroszczy, kompleksy pałacowe w Strabli, 
Rudce, Ciechanowcu, Nowodworach, Pawłowiczach i Dowspudzie. Orygi-

                                                 
4  Ibidem, s. 71. 
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nalne elementy spuścizny kulturowej tworzą nieliczne już drewniane dwo-
ry, które odnajdziemy w następujących miejscowościach: Dowspudzie, 
Górce, Krasnobrodzie, Netcie Folwarku, Sidrze, Łosośnej Małej i Dołubo-
wie.  

 Do najczęściej odwiedzanych przez turystów placówek muzealnych należą: 
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Bia-
łowieży, skanseny w Ciechanowcu i Nowogrodzie oraz Muzeum Juda-
istyczne, zlokalizowane w tykocińskiej synagodze, a także Muzeum Ikon w 
Supraślu5.  

 Do najbogatszych form w kraju zalicza się istniejące w województwie pod-
laskim tradycyjne budownictwo wiejskie. Dotyczy to zwłaszcza Kur-
piowszczyzny, jak również wschodniej części województwa, a więc rejonu 
Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej, doliny górnej Narwi i Świsłoczy 
oraz terenów przygranicznych. Przetrwało tu około kilku tysięcy zabytko-
wych drewnianych budynków mieszkalnych i gospodarczych, niejedno-
krotnie misternie zdobionych. Poszczególne obiekty wykonane z miejsco-
wych, naturalnych materiałów urzekają często pięknymi elementami deko-
racyjnymi. Budownictwo to reprezentuje jedyne w swoim rodzaju połącze-
nie dobrze zachowanego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, co 
stwarza korzystne warunki do wzrostu znaczenia turystyki antropogenicz-
nej oraz agroturystyki.  

 
3. Tradycje religijne i miejsca kultu regionu podlaskiego 
 Współistnienie wielu narodowości, kultur i wyznań przejawia się bogactwem 
tradycji religijnych. Województwo podlaskie jest jednym z nielicznych regionów w 
kraju, gdzie można zobaczyć sąsiadujące ze sobą świątynie różnorodnych konfesji 
(kościoły, cerkwie, kirchy, meczety i synagogi). Do najważniejszych obiektów, 
świadczących o różnorodności spuścizny historycznej regionu, należą ośrodki kultu 
i sanktuaria, takie jak: Grabarka, Supraśl, Studzieniczna, Różanystok, Hodyszewo, 
Kruszyniany, Bohoniki, Sejny. Obiekty sakralne w województwie podlaskim 
przedstawiono w tabeli 1. 
 

                                                 
5  Strategia rozwoju turystyki województwa podlaskiego do 2010 roku, red. B. Poskrobko, 

PB, Białystok 2001, s. 27. 
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Tabela 1 
 

Główne ośrodki kultu religijnego w województwie podlaskim 
 

Obiekty sakralne Lokalizacja 
Zespoły poklasztorne Choroszcz, Różanystok, Siemiatycze, Szczuczyn, 

Boćki, Stawiski, Sejny, Wigry, Drohiczyn, Supraśl  
Ośrodki kultu (pielgrzym-
kowe) 

Katolicy: 
Białystok, Święta Woda, Studzieniczna, Sejny, 
Hodyszewo, Różanystok, Płonka Kościelna, 
Krypno, Ostrożany, Łomża, Puńsk, Jaśki, Krasny-
bór, Niewodnica. 
Prawosławni: 
Supraśl, Grabarka, Białystok, Folwarki Tylwickie, 
Bielsk Podlaski, Knorydy, Stary Kornin, Drohi-
czyn, Tokary. 
Staroobrzędowcy: 
Wodziłki, Grabowe Grądy, Suwałki, Bór. 
Tatarzy: 
Bohoniki, Kruszyniany. 
Żydzi: 
Tykocin, Krynki, Orla. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Ośrodki kultu i sanktuaria cechuje ciekawa architektura sakralna. Spośród 
zabytków katolickich należy tu wymienić zespoły kościelno-klasztorne Dominika-
nów w Sejnach i Różanymstoku, Kamedułów w Wigrach, Pijarów w Szczuczynie, 
Misjonarzy w Siemiatyczach oraz trzy zespoły klasztorne w Drohiczynie – Jezu-
itów, Franciszkanów oraz Benedyktynek. Szczególnym obiektem jest słynna Ławra 
Supraska – znany monaster prawosławny, którego część stanowi gotycko- 
-bizantyjska cerkiew obronna, odbudowywana od 1984 roku. W sanktuarium  
w Studzienicznej k. Augustowa, w kaplicy na wyspie, znajduje się słynący łaskami 
obraz Matki Boskiej. Niezwykle cenny zabytek stanowi również czczona przez 
wiernych figura Matki Boskiej w bazylice w Sejnach, będąca gotycką madonną 
szafkową, wykonaną w XV wieku w Królewcu. Ważne i barwne uroczystości reli-
gijne połączone z procesją odbywają się w dniu 15 sierpnia w katolickiej świątyni 
Litwinów w Puńsku. Na wschód od Siemiatycz leży Święta Góra Grabarka – naj-
ważniejszy ośrodek prawosławia w Polsce. Ważne obiekty kultu prawosławnego to 
także monaster męski w Supraślu i żeński w białostockiej dzielnicy Dojlidy oraz 
Drohiczyn, znany z barwnych obrzędów sakralnych święta Jordanu nad Bugiem  
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w dniu 19 stycznia. Istnieją zatem przesłanki do rozwijania w województwie podla-
skim form turystyki związanych z wymiarem religijno-pielgrzymkowym. 
 
4. Kuchnia regionalna, sztuka i wytwórczość ludowa 
 Zakłady gastronomiczne województwa podlaskiego oferują duży wybór po-
traw regionalnych. Oprócz potraw kuchni staropolskiej, można tutaj posmakować 
dań kuchni białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej, tatarskiej i żydowskiej. Doceniając 
zalety regionalnej kuchni, władze samorządowe Podlasia zrealizowały projekt Pro-
mocja turystyczna regionu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw 
kulinarnych. Efektem było wydanie przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego publikacji pt. Od kartacza do sękacza. Wędrówki kulinarne po Podla-
siu (wraz z płytą CD), dostępnej na portalu internetowym Wrota Podlasia. Przepisy 
kulinarne zgłaszały powiaty województwa podlaskiego.  
 W województwie podlaskim podejmuje się działania ukierunkowane na za-
chowanie tradycyjnego rękodzieła ludowego. Do tradycji Podlasia należą: plecion-
karstwo, tkactwo, garncarstwo, kowalstwo oraz tradycyjne stolarstwo. Jako przy-
kłady imprez promujących wytwórczość ludową regionu należy wymienić odbywa-
jące się cyklicznie m.in. Biebrzańskie Targi Ginących Zawodów i Rękodzieła  
w Osowcu Twierdzy, Podlaskie Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny 
Dwuosnowowej oraz Jarmark na Jana w Białymstoku, Jarmark Żubra w Hajnówce, 
Biesiadę Miodową w Kurowie, Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie, Ogólno-
polskie Dni Truskawki w Korycinie, Europaradę Orkiestr Dętych w Centrum Euro-
py w Suchowoli połączoną z jarmarkiem ludowym, Podlaskie Święto Chleba  
w Ciechanowcu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Nieprzeciętne, a często unikatowe walory przyrodnicze oraz duże zróżnico-
wanie etniczno-kulturowe czyni region podlaski jednym z najatrakcyjniejszych  
w kraju. Jednak walory te są jeszcze w zbyt małym stopniu wykorzystane w ofer-
tach turystycznych. Aby maksymalnie zdyskontować istniejący potencjał, w pierw-
szej kolejności należy podjąć działania zmierzające do przekonania lokalnych spo-
łeczności o wartości turystycznej tego obszaru. Ponadto konieczne staje się prze-
prowadzenie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, skierowanych na rynek 
krajowy i zagraniczny. Warto odnieść się zwłaszcza do rejonów, gdzie mieszkają 
osoby mające swoje korzenie w województwie podlaskim. W szczególności mogą 
to być następujące działania: 

 opracowanie specjalistycznych, tematycznych przewodników, opisujących 
historię, kulturę i obyczaje poszczególnych grup etnicznych oraz narodo-
wościowych; 
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 opracowanie tematycznej mapy przedstawiającej najciekawsze miejsca  
i obiekty związane z poszczególnymi społecznościami, w tym mniejszo-
ściowymi; 

 promocja przewodników i map obrazujących walory przyrodnicze i kultu-
rowe Podlasia na targach turystycznych krajowych oraz zagranicznych; 

 kształtowanie kompetencji zasobów ludzkich w turystyce, pozwalających 
na tworzenie innowacyjnych i konkurencyjnych produktów turystycznych 
oraz właściwą obsługę klientów; 

 uaktywnienie przedsiębiorstw i organizacji biorących udział w kształtowa-
niu rynku turystycznego poprzez współpracę z władzami samorządowymi  
i tworzenie wspólnych przedsięwzięć, m.in. w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. 

 Opisane w niniejszym artykule walory przyrodnicze, które cechuje natural-
ność, różnorodność biologiczna i krajoznawcza środowiska oraz równie bogaty 
potencjał etniczno-kulturowy, stanowią istotne atrybuty dla dynamicznego rozwoju 
regionu w oparciu o turystykę. Około 6% udziału w PKB w Polsce, które generuje 
turystyka, należy podkreślać szczególnie, bo to więcej niż daje rolnictwo czy sztan-
darowe dziedziny przemysłu, takie jak górnictwo czy hutnictwo. Pomimo różnych 
trudności i nie zawsze sprzyjających warunków turystyka ma mocną pozycję go-
spodarczą. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianie podejścia ze strony samorzą-
dów, które uznały rolę turystyki. 
 Opóźnienie rozwojowe w dziedzinie turystyki, jakie cechuje Polskę i region 
Podlasia w stosunku do Europy Zachodniej, coraz częściej staje się naszym atutem. 
Turyści interesują się bowiem nie tylko atrakcjami i zabytkami z najwyższej półki, 
których w Europie jest sporo i wielu turystów już je poznało. W ostatnich latach 
obserwuje się w Europie istotny wzrost zainteresowania turystyką ekologiczną. 
Wówczas turyści przy wyborze kraju i miejsca, do którego warto się wybrać, biorą 
pod uwagę to, czy są one mało skażone negatywnymi efektami współczesnej cywi-
lizacji, czy kuchnia wykorzystuje naturalne produkty, a w otoczeniu jest przyroda 
zachowana w stanie naturalnym lub mało naruszonym działalnością człowieka. 
Województwo podlaskie spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.  
 
 

NATURAL AND ETHNO-CULTURAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT  
OF THE TOURISM POTENTIAL OF PODLASKIE VOIVODESHIP 

 
 

Summary 
 
 In the podlaskie voivodeship there are substantial opportunities for development 
of tourism and recreation, due to the favourable natural and ethno-cultural conditions 
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within that region. So far these opportunities have not been fully taken advantage of. 
Described in the article, the natural benefits of the region are highlighted by the natural 
beauty available, the diversity of flora and fauna and also the strong cultural heritage. 
These natural benefits are important factors to the dynamic tourism development of the 
region. 
 Within this article we are given the factors for maximizing tourism development 
and the actions required to achieve this goal. Development conditions are analysed in  
a three-dimensional scheme using the natural and anthropogenic factors. 
 In conclusion it was indicated that the development of the tourism potential of 
podlaskie voivodeship will allow the region to be competitive with other tourist friendly 
regions not only in Poland but also the rest of Europe. 
 

Translated by Bogumiła Pleskowicz 
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UWARUNKOWANIA I OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 
 
 
 Potencjał turystyczny jest najczęściej definiowany jako wszelkie elementy 
przyrodnicze i antropogeniczne oraz zachowania człowieka, które mogą stać się 
bodźcem dla rozwoju turystyki1. W szerokim rozumieniu tego określenia, elemen-
tami potencjału turystycznego są istniejące walory turystyczne, zarówno naturalne, 
jak i antropogeniczne walory recepcyjne miejsca, na które składają się wszelkie 
elementy zagospodarowania turystycznego oraz dostępności komunikacyjnej, jak  
i całe otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, stwarzające przesłanki dla 
pojawienia się w danym miejscu ruchu turystycznego. Zdaniem J. Kaczmarka,  
A. Stasiaka i B. Włodarczyka na potencjał turystyczny składają się zasoby struktu-
ralne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunika-
cyjna) oraz zasoby funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno- 
-demograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne)2. Pojęcie potencjału 
turystycznego jest terminologicznie bliskie pojęciu atrakcyjności turystycznej, 
znacznie częściej używanemu w literaturze przedmiotu3. 
 W artykule podjęto zagadnienie potencjału turystycznego obszaru wojewódz-
twa podlaskiego wraz z jego oceną dla potrzeb rozwoju turystyki. 
 Województwo podlaskie jest silnie zróżnicowane pod względem fizyczno- 
-geograficznym, co wynika z jego położenia na obszarze trzech zróżnicowanych 

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  

s. 51–65. 
2  Ibidem. 
3  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2002; Turystyka, red. W. Kurek, 

PWN, Warszawa 2007. 
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pod względem przyrodniczym jednostek fizyczno-geograficznych, jakimi są Nizina 
Podlaska, Pojezierze Suwalskie oraz część Niziny Mazowieckiej. Obszar woje-
wództwa podlaskiego, pozbawiony intensywnej działalności przemysłowej oraz 
innych form gospodarowania szczególnie inwazyjnych dla środowiska, charaktery-
zuje się wyjątkowo czystym w skali kraju środowiskiem naturalnym. Istniejące 
formy gospodarowania przestrzenią, w niewielkim tylko stopniu ingerujące w natu-
ralne środowisko obszaru, w połączeniu z największymi kompleksami leśnymi 
Polski, takimi jak Puszcza Knyszyńska, Białowieska i Augustowska, oraz rozległe 
kompleksy jezior i obszarów podmokłych czynią z tego regionu obszar o wybitnie 
wyróżniających się w skali kraju walorach naturalnych. W świadomości Polaków 
obszar ten funkcjonuje jako „Zielone Płuca Polski”. Potwierdzeniem tego jest funk-
cjonowanie na obszarze województwa czterech parków narodowych oraz objęcie 
innymi formami ochrony przyrody blisko 40% powierzchni województwa. Oprócz 
wybitnych walorów przyrodniczych Pojezierzy Suwalskiego, częściowo Ełckiego, 
Równiny Augustowskiej i naturalnych obszarów podmokłych Kotliny Biebrzań-
skiej obszar ten jest wyjątkowo cenny pod względem kulturowym. Wynika to  
z jego przygranicznego położenia i przenikania się kultury białoruskiej, rosyjskiej  
i litewskiej.  
 Istotnym elementem potencjału turystycznego województwa podlaskiego jest 
właśnie jego dziedzictwo kulturowe, nierozerwalnie związane z zamieszkującymi 
ten obszar mniejszościami narodowymi. Wśród elementów szeroko pojętego dzie-
dzictwa historyczno-kulturowego należy wymienić m.in. architekturę, sztukę i oby-
czaje.   
 W ocenie potencjału turystycznego obszarów wykorzystuje się różne metody, 
takie jak inwentaryzacja, badania ankietowe, kwerenda, analizy ekspertów oraz 
metoda bonitacji. Prezentacji analiz potencjału turystycznego dokonuje się za po-
mocą między innymi map potencjału, analizy determinant oraz analizy SWOT.  
 Jedną z metod częściej wykorzystywanych przy analizie potencjału turystycz-
nego jest metoda bonitacji punktowej. Jej założeniem jest wybór cech opisujących 
określone zjawisko w obrębie wybranych jednostek przestrzennych i przypisanie im 
odpowiedniej liczby punktów. Dzięki sumowaniu punktów odnoszących się do 
poszczególnych cech uzyskuje się syntetyczną ocenę atrakcyjności turystycznej 
określonej jednostki przestrzennej. W polskiej literaturze do oceny atrakcyjności 
turystycznej środowiska i zagospodarowania turystycznego jako pierwszy metodę 
bonitacji punktowej zastosował w okresie międzywojennym S. Leszczyński.  
A. Matczak wykorzystał metodę bonitacji punktowej w analizie funkcji turystycz-
nej województw, przyjmując do badania 33 zmienne określające rozwój funkcji 
turystycznej, obrazujące walory turystyczne, zagospodarowanie i ruch turystyczny4.  

                                                 
4  A. Matczak, Województwa o funkcji turystycznej a obszary o skażonym środowisku geo-

graficznym w Polsce, „Turyzm” t. 5, z. 1, s. 57–66. 
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 W niniejszym opracowaniu posłużono się metodą bonitacji punktowej do 
analizy potencjału turystycznego województwa podlaskiego. Analizy tej dokonano 
na poziomie gmin województwa, wykorzystując dane źródłowe Instytutu Turystyki, 
uzupełnione własną inwentaryzacją wybranych walorów województwa. W analizie 
wykorzystano 31 zmiennych dotyczących walorów turystycznych, zagospodarowa-
nia turystycznego oraz intensywności ruchu turystycznego na obszarze wojewódz-
twa podlaskiego. Opierając się na nich, przypisano odpowiednim cechom skalę 
punktową i dokonano obliczenia wskaźników sumarycznych w oparciu o punkty 
uzyskane za poziom zjawiska opisywanego określonymi cechami. Na tej podstawie 
utworzono cztery mapy bonitacji punktowej – zróżnicowania przestrzennego walo-
rów, zagospodarowania turystycznego, ruchu turystycznego oraz sumaryczną doty-
czącą atrakcyjności turystycznej województwa w oparciu o sumy punktów uzyska-
ne za walory, zagospodarowanie turystyczne oraz intensywność ruchu turystyczne-
go.     
 Walory turystyczne obszaru opisano za pomocą 16 cech dotyczących m.in. 
wskaźników lesistości poszczególnych gmin, powierzchni terenów wypoczynko-
wych w różnych klasach, powierzchni różnych typów jezior pod kątem ich wyko-
rzystania turystyczno-rekreacyjnego, liczby zabytków w krajowej ewidencji zabyt-
ków, liczby obszarów chronionych, w tym parków narodowych, krajobrazowych, 
pomników przyrody, rezerwatów przyrody, parków spacerowych i wypoczynko-
wych i innych.      
 Oceny zagospodarowania turystycznego dokonano w oparciu o analizę sześciu 
następujących cech: liczby organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  
w gminach, wydatków z budżetu na cele związane z turystyką, liczby obiektów  
i miejsc noclegowych ogółem, liczby miejsc noclegowych w kwaterach agrotury-
stycznych i pokojach gościnnych, liczby dróg w gminach o utwardzonej po-
wierzchni. Oceny intensywności ruchu turystycznego dokonano na podstawie anali-
zy dziewięciu następujących cech: liczby udzielonych noclegów ogółem  
z uwzględnieniem turystów krajowych i zagranicznych, liczby korzystających z 
noclegów w podziale na turystów krajowych i zagranicznych, liczby odwiedzają-
cych muzea, wskaźników wykorzystania pokoi i miejsc noclegowych.  
 Indywidualne wartości każdej z cech w poszczególnych gminach odnoszono 
do średniej obliczonej dla obszaru województwa, nadając odpowiednią liczbę punk-
tów od 1 do 5 za udział wartości cechy w gminie w stosunku do wartości średniej 
odpowiedniej cechy obliczonej dla województwa. Pierwszym składnikiem, który 
wzięto pod uwagę przy analizie potencjału turystycznego województwa, były walo-
ry turystyczne (rysunek 1). Wśród nich dominowały walory przyrodnicze. Obszar 
województwa podlaskiego dysponuje olbrzymią ilością walorów naturalnych, 
zwłaszcza jezior, terenów leśnych oraz różnych form powierzchniowych ochrony 
przyrody. 
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0   12    24   36    48   60 punktów  
Skala oceny potencjału walorów: 0–12 – bardzo niski, 12–24 – niski, 24–36 – przecięt-
ny, 36–48 – wysoki, 48–60 – bardzo wysoki. 

 

Rys. 1. Zróżnicowanie przestrzenne koncentracji walorów turystycznych województwa 
podlaskiego z wykorzystaniem metody bonitacji punktowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych Instytutu Turystyki. 

 
 Na analizowanym obszarze można wyróżnić kilka ognisk koncentracji tego 
typu walorów. Najwięcej koncentruje się w północno-wschodniej części obszaru – 
w gminach Nowinka, Płaska, Krasnopol oraz Giby. Jest to efektem wysokiej liczby 
jezior o różnych typach walorów turystyczno-rekreacyjnych, wysokich wskaźników 
lesistości oraz wysokich udziałów w tych gminach obszarów chronionych. Znacz-
nie mniejsza jest natomiast we wspomnianych gminach liczba walorów antropoge-
nicznych, zwłaszcza zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów muzeal-
nych. Obszary o najwyższym potencjale walorów to ponadto gmina Rajgród (poło-
żona na skraju Pojezierza Ełckiego) oraz gmina Supraśl, której teren leży w więk-
szości na obszarze Puszczy Knyszyńskiej. Najniższe wskaźniki potencjału walorów 
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turystycznych odnotowano w gminach środkowo-wschodniej, południowo- oraz 
środkowo-zachodniej części województwa. Jest to efektem z jednej strony dużej 
liczby terenów podmokłych i bagiennych, z drugiej zaś – rozległych obszarów 
związanych z prowadzoną tu działalnością rolniczą. W klasach potencjału walorów 
określonych jako wysoki i bardzo wysoki znalazło się 26 gmin, natomiast w bardzo 
niskiej oraz niskiej – 54 gminy. Jeszcze wyższym poziomem koncentracji odzna-
czały się elementy zagospodarowania turystycznego obszaru. Około 57% gmin 
znalazło się w klasach potencjału bardzo niskiej oraz niskiej.   
 

0  5,8 11,6 17,4  23,2 29 punktów  
Skala oceny potencjału zagospodarowania turystycznego: 0–5,8 – bardzo niski, 5,8–
11,6 – niski, 11,6–17,4 – przeciętny, 17,4–23,2 – wysoki, 23,2–29,0 – bardzo wysoki. 

 

Rys. 2. Zróżnicowanie przestrzenne koncentracji elementów zagospodarowania tury-
stycznego województwa podlaskiego z wykorzystaniem metody bonitacji punktowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych Instytutu Turystyki. 
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 Podobnie jak w przypadku walorów zagospodarowanie turystyczne  
23-procentowe gmin określono jako bardzo wysokie oraz wysokie w odniesieniu do 
pozostałych (rysunek 2). Najwyższym poziomem zagospodarowania turystycznego 
odznaczały się gmina wiejska Suwałki, Nowinka, Płaska, na Pojezierzu Suwalskim 
i Równinie Augustowskiej oraz w gminach Rajgród i Goniądz. W przypadku 
pierwszej grupy wysoki wskaźnik potencjału zagospodarowania jest efektem 
znacznej koncentracji obiektów i miejsc noclegowych związanych z ich typową 
funkcją recepcyjną dla wakacyjnej turystyki wypoczynkowej związanej z walorami 
wodnymi położonych tu obszarów. Podobna sytuacja dotyczy gminy Rajgród. Wy-
sokie zagospodarowanie gminy Goniądz wynika prawdopodobnie z sąsiedztwa 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wysokie 
wartości wskaźniki te przyjmują w odniesieniu do pozostałych gmin województwa. 
W porównaniu z innymi obszarami Polski, wartości te byłyby na relatywnie niskim 
poziomie, co wynika z ogólnie znacznie niższego poziomu zagospodarowania tury-
stycznego obszaru województwa w porównaniu z innymi województwami recepcji 
turystycznej.      
 Ruch turystyczny charakteryzuje się znacznie większym rozproszeniem prze-
strzennym w porównaniu z walorami oraz zagospodarowaniem turystycznym (ry-
sunek 3). Gminy o wysokiej i bardzo wysokiej frekwencji ruchu turystycznego  
w województwie stanowią zaledwie 12,6% ogółu wszystkich gmin województwa. 
Niski i najniższy poziom frekwencji ruchu turystycznego charakteryzuje natomiast 
obszar ponad 80% gmin województwa. Tak wysoki udział obszarów o niskim  
i najniższym poziomie frekwencji turystycznej jest efektem niskiej atrakcyjności 
tych gmin oraz niskiego poziomu ich zagospodarowania turystycznego. Na podsta-
wie sumy punktów przydzielonych poszczególnym gminom za wartości zmiennych 
dotyczących walorów, zagospodarowania turystycznego oraz intensywności ruchu 
turystycznego skonstruowano mapę bonitacji ogólnej atrakcyjności turystycznej 
województwa podlaskiego.  
 Analiza mapy sumarycznej atrakcyjności turystycznej województwa podla-
skiego wskazuje na dwa główne bieguny atrakcyjności turystycznej obszaru (rysu-
nek 4). Pierwszy tworzą gminy północnej części województwa, położone na obsza-
rze Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej, a mianowicie: Augustów, 
Giby, Krasnopol, Płaska, Nowinka, oraz gmina wiejska Suwałki. Drugi obszar sta-
nowią gminy północno-zachodniej części województwa, a mianowicie: Rajgród – 
związany z atrakcyjnym Pojezierzem Ełckim oraz gmina Goniądz położona czę-
ściowo na obszarze oraz w dużej mierze w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego. Kolejnymi obszarami o najwyższej atrakcyjności turystycznej są gminy na 
obrzeżach Białegostoku oraz w sąsiedztwie Puszczy Knyszyńskiej – Wasilków  
i Supraśl.  
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8    16    24    32   40    48  punktów  
Skala oceny intensywności ruchu turystycznego: 8,0–16,0 – bardzo niski, 16,0–24,0 – 
niski, 24,0–32,0 – przeciętny, 32,0–40,0 – wysoki, 40,0–48,0 – bardzo wysoki. 

 

Rys. 3. Zróżnicowanie przestrzenne koncentracji frekwencji turystycznej w gminach 
województwa podlaskiego z wykorzystaniem metody bonitacji punktowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych Instytutu Turystyki. 

 
 Gminą o bardzo wysokiej ogólnej atrakcyjności turystycznej jest również 
Białowieża. Ponadto gminami o wysokiej ogólnej atrakcyjności turystycznej są 
gminy miejskie Łomża, Suwałki i Białystok. Jest to w dużej mierze wynikiem naj-
wyższej spośród pozostałych gmin skali zagospodarowania oraz frekwencji reje-
strowanego ruchu turystycznego. Ogółem w skali województwa obszary o najwyż-
szej i wysokiej atrakcyjności turystycznej zajmują około 24% , natomiast obszary  
o bardzo niskiej i niskiej atrakcyjności turystycznej zajmują 41,5%. Spośród pozo-
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stałych gmin 15 znajduje się w przedziale wysokiej atrakcyjności turystycznej i są 
to gminy skoncentrowane w północno-wschodniej części województwa – w okoli-
cach Suwałk i Augustowa – oraz silnie zalesione gminy środkowo-wschodniej czę-
ści obszaru, położone w najbliższym sąsiedztwie Białegostoku. 
 

0   22   44  66  88  110 punktów  
Skala oceny ogólnej potencjału turystycznego: 0–22,0 – bardzo niski, 22,0–44,0 – niski, 
44,0–66,0 – przeciętny, 66,0–88,0 – wysoki, 88,0–110,0 – bardzo wysoki. 

 

Rys. 4. Ogólna ocena atrakcyjności turystycznej gmin województwa podlaskiego  
z wykorzystaniem metody bonitacji punktowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych źródłowych Instytutu Turystyki. 
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 W celu określenia wpływu poszczególnych zmiennych na uzyskany obraz 
atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego dokonano obliczenia korelacji 
z uzyskanymi wynikami potencjału walorów turystycznych, zagospodarowania 
turystycznego oraz frekwencji turystycznej. Dokonano obliczenia współczynników 
korelacji rang Spearmana dla 15 gmin województwa w oparciu o zmienne opisujące 
walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, frekwencję turystyczną oraz 
ogólny obraz atrakcyjności turystycznej (tabela 1).  
 

Tabela 1 
 
Współczynniki korelacji rang Spearmana potencjału walorów naturalnych, zagospoda-
rowania turystycznego, ruchu turystycznego i ogólnej atrakcyjności turystycznej gmin 

województwa podlaskiego 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Uzyskane wartości współczynników korelacji wyżej wymienionych zmien-
nych wskazują na wyższe korelacje ogólnej atrakcyjności turystycznej z walorami 
oraz zagospodarowaniem turystycznym. Trudne do wytłumaczenia są natomiast 
ujemne korelacje rozmieszczenia ruchu turystycznego z ogólną atrakcyjnością oraz 
z walorami i zagospodarowaniem turystycznym.  
 Przeprowadzona metodą bonitacji punktowej waloryzacja potencjału tury-
stycznego województwa i jego wykorzystania wskazuje, że największym potencja-
łem walorów przyrodniczych odznaczają się gminy pojezierne, położone na obsza-
rze bądź w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych Puszczy Knyszyńskiej i Bia-
łowieskiej oraz w północno-zachodniej części województwa w gminach na obrze-
żach Biebrzańskiego Parku Narodowego.  Największym potencjałem w zakresie 
zagospodarowania turystycznego odznaczają się gminy północnej części obszaru 
położone na Pojezierzu Suwalskim i Równinie Augustowskiej oraz na skraju Poje-
zierza Ełckiego. Analiza frekwencji turystycznej wskazuje na znaczne rozproszenie 
ruchu turystycznego na obszarze województwa. Ruch turystyczny koncentruje się  
w kilkunastu gminach – w okolicach Augustowa, najbliższym sąsiedztwie Białego-
stoku, Łomży oraz w gminie Białowieża. Mapa bonitacyjna ogólnej atrakcyjności 

Wyszczególnienie 
Ogólna 

atrakcyjność 
Walory 

turystyczne 

Zagospodarowanie 

turystyczne 

Ruch  

turystyczny 

Ogólna atrakcyjność 1,000000 0,747520 0,634719 -0,279905 

Walory turystyczne  0,747520 1,000000 0,257250 -0,540398 

Zagospodarowanie 

turystyczne  
0,634719 0,257250 1,000000 -0,318120 

Ruch turystyczny  -0,279905 -0,540398 -0,318120 1,000000 
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turystycznej wskazuje, że największym potencjałem turystycznym dysponują gmi-
ny Pojezierza Suwalskiego oraz Równiny Augustowskiej, gminy położone w naj-
bliższym sąsiedztwie Białegostoku, a także Rajgród, Białowieża i gminy w okoli-
cach Łomży. Województwo podlaskie posiada bogaty potencjał turystyczny. Cha-
rakteryzuje się on jednak znaczną koncentracją w kilku głównych biegunach. Wy-
nika to z różnorodności typów walorów oraz nierównomiernego rozmieszczenia 
ruchu turystycznego. 
 
 

DETERMINANTS AND EVALUATION OF THE PODLASKIE PROVINCE 
TOURIST POTENTIAL 

 
 

Summary 
 
 In the article was taken an issue of the tourist potential exemplified by podlaskie 
province. The podlaskie province is situated in the north east part of Poland area. This is 
the region very attractive for tourism thanks to the lakes, forests and big national parks. 
For the analysis of the tourist potential used the method of bonitation. For this purpose 
selected 31 virtues connected with the natural and anthropogenic virtues, tourist devel-
opment and with tourist movement. Basing on these virtues the bonitation’s maps were 
constructed. The analysis of the tourist potential of the podlaskie province showed the 
concentration of the natural and anthropogenic potential in the communes located in the 
lake regions of the north east and north west part of the province. The next in the line 
the communes surrounded Białystok and in the limits of the Biebrzanski National Park 
have the big tourist potential. Besides it Białowieża is the commune with big potential 
of the tourist virtues and infrastructure. The analysis of the tourist movement showed 
the most visited communes are dispersed in the province area. The total indicator of the 
tourist potential showed the most attractive communes are concentrated in the north east 
of the province (Nowinka, Płaska, Krasnopol, Augustów), the next in the line in the 
surroundings of the province’s capital Białystok (Wasilków, Supraśl). Besides it Łomża, 
Piątnica, Rajgród, Goniądz and Białowieża are the communes with the big tourist po-
tential.  
 

Translated by Krzysztof Parzych 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMINY MILICZ W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym, pełniącym określone funkcje  
w obszarze gospodarczym, społecznym, przestrzennym, przyrodniczym oraz kultu-
rowym. Jej rozwój przyczynia się do powstawania bezpośrednich, pośrednich  
i indukowanych skutków dla określonego obszaru recepcyjnego, mogących mieć 
charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny1. Ruch turystyczny koncentruje się 
najczęściej w miejscowościach charakteryzujących się odpowiednią dostępnością 
komunikacyjną oraz znacznym nasyceniem walorów turystycznych. Ma to zasadni-
cze znaczenie dla rozwoju odpowiedniej infrastruktury turystycznej, a tym samym 
dla dynamiki rozwoju obszaru recepcyjnego2. W zależności od potencjału tury-
stycznego turystyka może być czynnikiem polaryzującym, stymulującym bądź 
neutralnym dla rozwoju określonego regionu. Wpływ polaryzujący jest typowy dla 
gmin o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej. Występują tu zarówno interesu-
jące walory turystyczne, odpowiednio rozwinięta infrastruktura turystyczna i para-
turystyczna, jak też ekonomiczne warunki do osiągnięcia dodatkowych, w porów-
naniu z innymi obszarami, korzyści. W wyniku tego powstają silne ekonomicznie 
podmioty gospodarcze, oferujące swoim klientom zróżnicowany i atrakcyjny pro-

                                                 
1  A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-

nie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 29–30; Ekonomika 
turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 54. 

2  W.W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik kształtowania gospodarki regionalnej (możli-
wości i uwarunkowania), w: Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013. Założenia teore-
tyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Wydawnictwo Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2006, s. 13–21. 
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dukt turystyczny. Wzrost ruchu turystycznego na tych obszarach przekłada się na 
rozwój innych dziedzin gospodarki lokalnej oraz tworzy warunki do kompleksowej 
specjalizacji gminy. Polega ona na ścisłym powiązaniu rozwoju wszystkich dzie-
dzin gospodarki lokalnej z turystyką. W miejscowościach, w których dominującą 
rolę odgrywają inne niż turystyka dziedziny gospodarki, mamy do czynienia ze 
stymulującym jej wpływem na rozwój gminy. Pełni ona wówczas rolę dodatkowego 
czynnika pobudzającego w sposób pośredni gospodarkę lokalną. Neutralne znacze-
nie turystyki występuje natomiast w gminach, w których nie ma ona istotnego 
wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny, stanowi jednak jego uzupełnienie3. 
 Celem opracowania jest analiza potencjału turystycznego gminy Milicz. Mate-
riał do niniejszej pracy stanowią dane uzyskane w wyniku badań przeprowadzo-
nych w czerwcu 2008 roku wśród 200 losowo wybranych mieszkańców gminy  
w wieku od 19 do 66 lat (w tym 139 mężczyzn i 61 kobiet). Co trzeci ankietowany 
(33%) posiadał wykształcenie wyższe, 36,5% badanych miało wykształcenie śred-
nie, 28,5% zasadnicze zawodowe, a 2% podstawowe. Respondenci pracowali naj-
częściej jako pracownicy fizyczni (38,5%) oraz pracownicy umysłowi (37,5%). Co 
dziesiąty badany był bezrobotnym lub emerytem, a co dwudziesty studentem.  
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badań 
był kwestionariusz ankiety, obejmujący pytania zamknięte, otwarte i półotwarte. 
Zastosowano ankietę audytoryjną, która charakteryzuje się tym, że podczas jej wy-
pełniania ankieter jest w ciągłym kontakcie z respondentami i na bieżąco wyjaśnia 
wszystkie ewentualne niejasności. Na podstawie wyników badań ustalono liczeb-
ność oraz częstość odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. 
 
 
1. Istota potencjału turystycznego 
 
 Potencjał turystyczny to „wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warun-
kujące rozwój turystyki na określonym terenie”4. Wyróżnić można następujące 
elementy potencjału turystycznego5: 

1. Zasoby strukturalne: 
 Walory turystyczne to elementy środowiska przyrodniczego i „poza-

przyrodniczego”, które zarówno wspólnie, jak i każdy z osobna są 
przedmiotem zainteresowania turystów oraz współdecydują o atrakcyj-

                                                 
3  A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie..., op.cit., s. 35–36; B. Meyer, Turystyka jako eko-

nomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 2004, s. 175–176. 
4  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 51. 
5  Ibidem, s. 52–57; Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 23–27. 
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ności turystycznej obszaru. Wśród walorów turystycznych można wy-
dzielić walory przyrodnicze (powstałe w wyniku działania sił natury) 
oraz walory antropogeniczne (powstałe w wyniku działalności człowie-
ka). Do walorów przyrodniczych należy zaliczyć następujące elementy: 
osobliwości flory i fauny, skały, wąwozy, doliny, jaskinie, groty, głazy  
i inne obiekty geologiczne. Część walorów przyrodniczych stanowią 
również obiekty, do których utworzenia przyczynił się człowiek, tj. za-
bytkowe parki, muzea przyrodnicze czy ogrody zoologiczne i botanicz-
ne. Walory antropogeniczne obejmują natomiast: muzea, skanseny, za-
bytki, obiekty historyczne, miejsca martyrologii i pamięci narodowej, 
miejsca kultu religijnego oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym, re-
ligijnym czy sportowym. 

 Zagospodarowanie turystyczne to elementy zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie miejsca recepcyjnego oraz maksymalne zaspokojenie 
potrzeb turystów. W ramach zagospodarowania turystycznego wyróżnić 
można bazy: noclegową (obiekty hotelarskie oraz inne obiekty zakwate-
rowania zbiorowego), gastronomiczną (zakłady i punkty gastronomicz-
ne znajdujące się w obiektach noclegowych oraz poza nimi), komunika-
cyjną (sieci dróg i połączeń komunikacyjnych, szlaki, wyciągi) oraz to-
warzyszącą (obiekty sportowo-rekreacyjne, pijalnie wód, tarasy wido-
kowe, miejsca na pikniki). 

 Dostępność komunikacyjna wiąże się z możliwością dotarcia do obszaru 
recepcyjnego (dostępność zewnętrzna) oraz poruszania się po nim (do-
stępność wewnętrzna). 

 Istotne są także takie elementy, których nie można zaliczyć do żadnej  
z powyższych grup, tj. walory recepcji (przedsiębiorstwa świadczące 
usługi w zakresie organizacji i pośrednictwa turystycznego, punkty in-
formacji turystycznej), infrastruktura komunalna (sieci: wodociągowa, 
gazowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna) oraz odpo-
wiedni ład przestrzenny (wielkość i lokalizacja terenów, które w lokal-
nych planach zagospodarowania przestrzennego zostały zakwalifikowa-
ne jako tereny pod inwestycje turystyczne). 

2. Zasoby funkcjonalne 
 Ekonomiczne – uwarunkowania o charakterze ekonomicznym (podatki, 

ceny, stopy procentowe, kursy walut), brane pod uwagę podczas analizy 
opłacalności inwestycji turystycznych planowanych w miejscowości re-
cepcyjnej. 

 Technologiczne – stwarzają możliwość pełniejszego wykorzystania ist-
niejących walorów turystycznych oraz sprawniejszego funkcjonowania 
systemu turystycznego. 
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 Ekologiczne – wynikają ze świadomości ekologicznej różnych podmio-
tów (turystów, pracowników przedsiębiorstw turystycznych, władz, 
mieszkańców) oraz z realizowanej na danym obszarze recepcyjnym po-
lityki ekologicznej, mającej na celu umożliwienie korzystania z zaso-
bów przyrodniczych nie tylko przez obecne, ale i przyszłe pokolenia. 

 Polityczne – działania podejmowane przez władze szczebla centralnego, 
regionalnego czy lokalnego, przejawiające się w realizowanej polityce 
turystycznej. Jej celem jest rozwój optymalnego, z punktu widzenia po-
jemności turystycznej danego obszaru, ruchu turystycznego i maksyma-
lizacja korzyści, jakie wynikać mogą z rozwoju turystyki. 

 Psychologiczne – dotyczą wizerunku obszaru turystycznego u poten-
cjalnych turystów oraz jego mieszkańców. 

 Społeczno-demograficzne – obejmują otwartość danej społeczności lo-
kalnej, liczbę mieszkańców obszaru oraz strukturę społeczno- 
-demograficzną społeczeństwa. 

 Kulturowe – wiążą się z tradycjami, gościnnością, obrzędami, obycza-
jami, religią oraz elementami kultury mniejszości narodowych zamiesz-
kujących określone obszary recepcyjne. 

 
 
2. Charakterystyka gminy Milicz 
 
 Gmina miejsko-wiejska Milicz położona jest w południowo-wschodniej części 
województwa dolnośląskiego. Jest jedną z największych gmin w Polsce, a jej ob-
szar zajmuje powierzchnię 435,61 km2. Obejmuje ona swoim zasięgiem 52 sołec-
twa i 91 miejscowości. Gmina Milicz od strony północnej graniczy z gminami Ju-
trosin i Cieszków, od strony wschodniej z miastem Sulmierzyce oraz z gminami 
Odolanów i Sośnie, od strony południowej z gminami: Krośnice, Zawonia i Trzeb-
nica, a od strony zachodniej z gminą Żmigród. Dobrze rozwinięta jest sieć komuni-
kacyjna, gdyż gmina położona jest na trasie kolejowej Krotoszyn–Oleśnica, a na jej 
terenie znajduje się stacja przeładunkowa dla pociągów towarowych. Największą 
rolę w transporcie drogowym odgrywa droga krajowa nr 15, przebiegająca przez 
województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko- 
-mazurskie. Ważną rolę odgrywa również droga wojewódzka nr 439, łącząca gminę 
ze Żmigrodem. Obszar gminy Milicz zlokalizowany jest na terenie trzech makrore-
gionów fizyczno-geograficznych. Obniżenie Milicko-Głogowskie obejmuje Kotlinę 
Żmigrodzką (Kotlina Środkowej Baryczy i Równina Kuźnicka) oraz Kotlinę Milic-
ką (Obniżenie Odolanowskie i Równina Kuźnicka). Wzgórza Trzebnickie obejmują 
Wzgórza Twardogórskie (Wzgórza Krośnickie), a w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej 
wyróżnić można Wzgórza Cieszkowskie i Obniżenie Doliny Śląskiego Rowu. Na 
terenie gminy mieszka około 24 500 mieszkańców. Gmina Milicz ma charakter 
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rolny i leśny, a głównymi obszarami działalności gospodarczej są tu: rolnictwo, 
hodowla ryb, leśnictwo, turystyka oraz działalność przemysłowa (budownictwo, 
produkcja artykułów spożywczych i odzieżowych, działalność wydawnicza i poli-
graficzna oraz produkcja maszyn i urządzeń). Działalność gospodarczą na terenie 
gminy prowadzi 2259 podmiotów. Najczęstszą formą organizacyjno-prawną jest 
przedsiębiorstwo jednoosobowe, a dominujące branże to handel i naprawy. Około 
90% powierzchni gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, 
a zlokalizowane na jej terenie Stawy Milickie tworzą jeden z największych w Euro-
pie kompleksów sztucznych stawów hodowlanych. Całkowita powierzchnia parku, 
znajdującego się na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, między 
Żmigrodem a Odolanowem, wynosi 87 040 ha. Główną rzeką tego obszaru jest 
Barycz, stanowiąca największy na terenie Dolnego Śląska prawobrzeżny dopływ 
Odry. Znaczna część doliny pośnięta jest lasami, pomiędzy którymi znajdują się 
pola uprawne, pastwiska i łąki. Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi parku 
są kompleksy stawów rybnych, lasy łęgowe, grądy niskie i olsy. Bardzo bogata jest 
ornitofauna, w skład której wchodzi 166 gatunków lęgowych ptaków. Do najcen-
niejszych z nich należą: bąk, bączek, czapla purpurowa, bocian czarny, orzeł bielik, 
perkoz zausznik, łabędź krzykliwy, żuraw, dzięcioł czarny oraz lelek kozodój. Naj-
ważniejszymi walorami antropogenicznymi zlokalizowanymi na terenie gminy 
Milicz są: pałac klasycystyczny z XVII wieku, zabytkowy park pałacowy, kościół 
pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, ruiny zamku z XIV wieku, kościół pod we-
zwaniem św. Michała Archanioła oraz brama wjazdowa (dworska). Na terenie gmi-
ny znajduje się 15 obiektów bazy noclegowej dysponujących 833 miejscami,  
w skład których wchodzą: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe oraz gospo-
darstwa agroturystyczne. W Miliczu znajduje się również Ośrodek Sportu i Rekre-
acji „Karłów” z domkami campingowymi, basenem, kortem tenisowym oraz zespo-
łem boisk sportowo-rekreacyjnych. Przez teren gminy biegną ciekawe szlaki tury-
styczne, takie jak szlak czerwony „Zamkowy” (Żmigród–Sułów–Wzgórze Joanny–
Krośnice–Milicz), szlak zielony „Barokowych Fundacji Hatzfeldów” (Raki–
Żmigród–Korzeńsko–Barkowo–Wierzbina), szlak zielony „Rezerwatów przyrody” 
(Zduny–Cieszków–Ruda Milicka–Milicz Karłów–Lasowice–Skoroszów), szlak 
niebieski „Archeologiczny” (Grodzisko Kędzie–Żmigród–Sułów–Milicz – Kuźnica 
Czeszycka) oraz szlak czarny „Wzgórz Cieszkowskich” (Milicz–Cieszków). Du-
żym zainteresowaniem turystów cieszą się również coroczne imprezy organizowane 
na terenie gminy, np. „Święto karpia milickiego” oraz „Dni Doliny Baryczy”6. 
 
 

                                                 
6  Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Milicz, Uchwała Rady Miejskiej w Miliczu  

z dnia 30 czerwca 2005 r., nr XXX/236/05. 
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3. Ocena potencjału turystycznego Gminy Milicz przez jej mieszkańców 
 
 Większość ankietowanych mieszkańców Milicza uważa, że ich gmina charak-
teryzuje się dużym potencjałem turystycznym. Niemal co drugi badany (45,5%) 
uważa, że jest on wysoki, a co czwarty (27%), że bardzo wysoki. Co piąty respon-
dent nie miał zdania na ten temat (21%), co szesnasty twierdził, że potencjał tury-
styczny gminy jest niski (6%), a co dwusetny (0,5%), że bardzo niski (rysunek 1).  
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Rys. 1. Ocena potencjału turystycznego gminy Milicz dokonana przez jej mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Prawie połowa ankietowanych (46,5%) dobrze ocenia rozwój bazy noclego-
wej na terenie gminy, 40,5% twierdzi, że jest on średni, 6,5% bardzo dobry, 5,5% 
zły, a 1% bardzo zły (rysunek 2).  
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Rys. 2. Ocena stanu bazy noclegowej gminy Milicz dokonana przez jej mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 O wiele bardziej krytycznie badani ocenili działania promocyjne gminy. Po-
nad połowa z nich (50,5%) uważa, że jest ona słaba, 23,5% bardzo słaba, 23% śred-
nia, a tylko 3% dobra lub bardzo dobra (rysunek 3).  
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Rys. 3. Ocena promocji gminy Milicz dokonana przez jej mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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 Według ankietowanych największymi atrakcjami turystycznymi gminy są: 
Stawy Milickie (45%), Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” (25%), zabytki (15%) 
oraz szlaki turystyczne i obiekty rekreacyjne (po 4%) (rysunek 4).  
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Rys. 4. Najważniejsze atrakcje turystyczne gminy Milicz w opinii mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Zdaniem respondentów najbardziej odpowiednimi formami turystyki możli-
wymi do uprawiania na terenie Milicza są: turystyka wypoczynkowa (27%), tury-
styka rowerowa (16,5%), turystyka krajoznawcza (15%), agroturystyka (11,5%), 
ekoturystyka (10%), turystyka kwalifikowana (10%) oraz piesza (5%) (rysunek 5).  
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Rys. 5. Rodzaje turystyki możliwe do uprawiania na terenie gminy Milicz w opinii 
mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Za najważniejsze bariery rozwoju turystyki na obszarze gminy Milicz ankie-
towani mieszkańcy uznali: słabą promocję (35%), brak infrastruktury turystycznej  
i paraturystycznej (20%), zły stan dróg (18%), złe zarządzanie gminą (10%) oraz 
brak środków finansowych na niezbędne inwestycje turystyczne (10%) (rysunek 6). 
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Rys. 6. Najważniejsze bariery rozwoju turystyki na terenie gminy Milicz w opinii 
mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podsumowanie 
 
 Rosnąca popularność różnych form turystyki niesie ze sobą wiele konsekwen-
cji ekonomicznych. Gospodarka turystyczna jest obecnie sektorem generującym 
znaczące wpływy budżetowe, odgrywającym doniosłą rolę w tworzeniu PKB oraz 
przyczyniającym się do tworzenia wielu nowych miejsc pracy. Coraz aktywniejsze 
w stymulowaniu rozwoju turystyki są również samorządy terytorialne, które widzą 
w niej pozytywny impuls do aktywizacji gospodarczej, wzrostu dochodów budże-
tów lokalnych oraz czynnik pobudzający lokalny rynek pracy. Aby określony ob-
szar mógł wykorzystać ten czynnik rozwoju, musi on charakteryzować się wysokim 
potencjałem turystycznym. W przypadku analizowanej gminy Milicz warunek ten 
wydaje się spełniony. Wysoki potencjał turystyczny gminy potwierdzony został 
przez jej mieszkańców. Aby turystyka odgrywała znaczącą rolę w procesach rozwo-
ju Milicza, władze lokalne winny realizować racjonalną politykę turystyczną. Nale-
ży zatem odpowiednio wykorzystać największe atrakcje turystyczne gminy oraz 
zniwelować bariery rozwoju turystyki na jej obszarze, m.in. słabą promocję gminy 
oraz niewystarczające zasoby infrastrukturalne. 
 
 

TOURISM POTENTIAL OF THE MILICZ COMMUNE  
BASED ON THE QUESTIONNAIRE SURVEY 

 
 

Summary 
 
 Tourism is a multidimensional phenomenon playing specific functions on the 
following planes: social, economic, spatial, natural and cultural ones. Its meaning for 
local development processes is determined first of all by tourism potential of the recep-
tion area. The aim of this thesis it to analyse the tourism potential of the Milicz com-
mune. Material for the thesis is based on the data obtained as a result of a survey carried 
out among 200 randomly selected inhabitants of the commune. In the opinion of the 
definite majority of the surveyed persons tourism potential of the commune is high. The 
respondents concerned Milickie Ponds and Barycz Valley Landscape Park as the most 
important tourist attractions. The most impor tant obstacles for tourism development in 
the Milicz commune there are: weak promotion and insufficient quantity and quality of 
tourist and paratourist infrastructure. Therefore activities of the local authorities should 
be focused on maximum use of the existing tourist attractions and elimination of the 
barriers of tourism development. 
 

Translated by Daniel Puciato, Bolesław Goranczewski, Łukasz Kamalski 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY UZDROWISKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obserwacja rynku turystycznego w Polsce pozwala zauważyć zachodzące na 
nim znaczące zmiany. Jedną z nich jest wzrost zainteresowania turystów ofertą 
uzdrowiskową, co powoduje, że wśród różnych rodzajów i form turystyki turystyka 
uzdrowiskowa charakteryzuje się bardzo dużymi perspektywami rozwoju. Zaintere-
sowani ofertą uzdrowisk są nie tylko ludzie starsi, korzystający ze skierowań m.in. 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród nich znajdują się coraz częściej tacy, któ-
rzy nie wyobrażają sobie życia bez podróży turystycznych, nawet u jego schyłku. 
Zmieniają oni jedynie cele i kierunki podróżowania. Nowym segmentem rynku 
usług uzdrowiskowych są osoby w sile wieku, osoby, które jeszcze nie odczuwają 
żadnych dolegliwości ani nie cierpią na choroby, niemniej jednak są one coraz bar-
dziej świadome upływu czasu i konieczności wczesnej dbałości o swoje zdrowie. 
Osoby te zaczynają systematycznie dbać o stan zdrowia w stosunkowo młodszym 
wieku niż poprzednie pokolenia. Do tego segmentu należą często ludzie w średnim 
wieku i młodzi, aktywni zawodowo, czasami bardzo zapracowani, przemęczeni  
i odczuwający stres, a jednocześnie dysponujący odpowiednio wysoką siłą nabyw-
czą, umożliwiającą im korzystanie z bądź co bądź relatywnie drogich usług uzdro-
wiskowych. Płacą za nie wysoką ceną, ale jednocześnie żądają oferty wysokiej 
jakości usług.  
 Na polskim i europejskim rynku turystycznym funkcjonuje wiele uzdrowisk. 
Wszystkie one będą konkurować o ten segment rynku turystycznego. Sukces na 
tym rynku zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest potencjał turystyczny 
uzdrowiska, czyli możliwości, jakimi dysponuje uzdrowisko i które predysponują je 
do obsługi turystów na oczekiwanym przez nich poziomie. Polskie gminy uzdrowi-
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skowe wchodzą dopiero na ten wysoko konkurencyjny rynek, a przewidywane 
zmiany w systemie ubezpieczeń, związane z ewentualnym pozbawieniem polskich 
kuracjuszy skierowanych na leczenie uzdrowiskowe przez lekarzy prawa do dofi-
nansowania pobytów kuracyjnych z Narodowego Funduszy Zdrowia, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dodat-
kowo potęguje świadomość gestorów bazy uzdrowiskowej i władz samorządowych 
uzdrowisk dotyczącą potrzeby zmiany i przygotowania się do zaciętej walki o tzw. 
turystę (kuracjusza) komercyjnego. Podstawowym warunkiem powodzenia w tej 
walce jest umiejętnie wykorzystany i rozwijany potencjał turystyczny, w oparciu  
o który można budować przewagę konkurencyjną.  
 Świeradów-Zdrój jest klasycznym przykładem gminy uzdrowiskowej, stojącej 
w obliczu wzmagającej się konkurencji. Prezentowane tu opracowanie stanowi 
studium przypadku wspomnianej gminy. Przedmiotem tego studium jest analiza 
potencjału turystycznego Świeradowa-Zdroju, zarówno w układzie statycznym, jak 
i dynamicznym. Analiza ta wymagała zaprezentowania walorów turystycznych 
gminy (w tym uzdrowiskowych), zagospodarowania turystycznego, a także krótkiej 
analizy ruchu turystycznego jako tła dla przedstawienia elementów potencjału tury-
stycznego uzdrowiska i wykazania rosnącego zainteresowania nim zarówno ze 
strony rezydentów, jak i turystów zagranicznych. Potrzebne do badań informacje 
zgromadzono, korzystając z Banku Danych Regionalnych prowadzonego przez 
Główny Urząd Statystyczny (GUS), przeglądając materiały promocyjne i strony 
internetowe miasta i podmiotów funkcjonujących w uzdrowisku oraz prowadząc 
studia strategicznych dokumentów planistycznych Świeradowa-Zdroju. 
 
 
1. Istota potencjału turystycznego  
 
 Potencjał turystyczny jest kategorią bardzo złożoną i trudną do jednoznaczne-
go określenia. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa potentia (potencja), czyli 
siła, moc, możność podjęcia działań i realizacji określonych zadań. Najogólniej 
termin „potencjał” oznacza zasób możliwości, zdolności, sprawności, mocy czy 
wydajności tkwiący w kimś lub czymś1. Słownik języka polskiego kategorię tę defi-
niuje jako „możliwości czegoś w jakiejś dziedzinie” oraz „sprawność i wydajność, 
zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie”2. Jest to zatem możność podejmowania 
określonych działań i osiągania w ich wyniku wyznaczonych celów. Potencjalnym 
jest natomiast to, co może wystąpić lub pojawić się w wyniku wykorzystania poten-

                                                 
1  Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekono-

micznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 122. 
2  http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2572226, 28.12.2009. 
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cjału, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. To co potencjalne jest więc możliwe 
do osiągnięcia  realne, ale wyłącznie w określonych okolicznościach.  
 W ekonomii termin „potencjał” wiąże się zazwyczaj z takimi pojęciami, jak: 
potencjał przedsiębiorstwa, potencjał produkcyjny i usługowy. Te dwa ostatnie 
nazywane są również mocami (zdolnościami) produkcyjnymi lub usługowymi. 
Pomijając w opracowaniu dokładne cytowanie ich definicji, można ogólnie przyjąć, 
że są one nośnikami określonych możliwości realizacji przez przedsiębiorstwo 
ustalonych celów w krótkim (potencjał operacyjny) i długim okresie (potencjał 
strategiczny). W krótkiej perspektywie określają one, ile maksymalnie przedsię-
biorstwo może wytworzyć dóbr lub wyświadczyć usług przy pełnym wykorzystaniu 
czynników wytwórczych, w długiej – stanowią o przetrwaniu i rozwoju przedsię-
biorstwa, pozwalają na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, wprowadzanie 
innowacji oraz osiąganie sukcesu na rynku.  
 W świetle powyższych uwag potencjał turystyczny to możliwości podejmo-
wania działań w zakresie turystyki i realizowania celów turystycznych. Można go 
pojmować w dwóch ujęciach – wąskim jako potencjał usługowy pojedynczego 
podmiotu funkcjonującego w gospodarce turystycznej lub w ujęciu szerokim – jako 
potencjał turystyczny miejsca recepcji turystycznej. Potencjały poszczególnych 
przedsiębiorstw turystycznych działających na danym obszarze są składowymi 
potencjału turystycznego tego obszaru. Ten ostatni nie stanowi jednak prostej sumy 
tych pierwszych ani też potencjały przedsiębiorstw turystycznych nie są jedynymi 
elementami potencjału w ujęciu szerokim.  
 Potencjał turystyczny to zatem kategoria związana z przestrzenią turystyczną. 
Są to właściwości przestrzeni nadające jej zdolność do przyciągania turystów  
i satysfakcjonującej ich obsługi, a także wyznaczające możliwości rozwoju podmio-
tów branży turystycznej funkcjonujących w tej przestrzeni. Wpływa on na możli-
wości rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej na danym terenie (miejscowości, 
regionu czy kraju).  
 W literaturze przedmiotu mianem potencjału turystycznego określa się 
wszystkie elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które 
mogą być wykorzystane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turysty-
ką3. Elementy te nazywa się zasobami, czyli nagromadzonymi w danej przestrzeni 
czynnikami wytwórczymi, które można wykorzystać w procesach świadczenia  
i wymiany usług turystycznych. Są one podstawą kreowania produktu turystyczne-
go obszaru recepcji turystycznej.  
 W klasycznym ujęciu zasoby dzieli się na trzy podstawowe elementy, tj. pra-
cę, kapitał (rzeczowy i finansowy) i ziemię. W nowej ekonomii, obok nich, coraz 
częściej wymienia się również czynniki niematerialne, w tym np. wiedzę, relacje  

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31.  
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z otoczeniem, lojalność klienta, wizerunek, markę, reputację itp. Obejmuje się je 
jedną wspólną nazwą kapitału intelektualnego, na który – w zależności od szkoły 
ekonomii – składają się: kapitał ludzki, strukturalny, klienta, organizacyjny czy też 
relacyjny. Uwzględniając szersze rozumienie kapitału, mówiące, że jest nim każda 
„wartość” (dobro materialne i niematerialne) mająca zdolność do wzrostu, samo-
pomnażania i przynoszenia wartości dodatkowej w postaci zysku z wykonywanej 
pracy, należy uznać, iż potencjał turystyczny stanowi potencjalne źródło wartości 
dodanej powstającej w wyniku podejmowania aktywności gospodarczych w tury-
styce.  
 W literaturze przedmiotu do zasobów potencjału turystycznego zalicza się 
zasoby strukturalne i zasoby funkcjonalne4. Te pierwsze mają decydujący wpływ na 
poziom atrakcyjności turystycznej obszaru. Są nimi walory oraz zagospodarowanie 
turystyczne, infrastruktura techniczna, tereny pod inwestycje turystyczne, a także 
dostępność komunikacyjna danego obszaru. Do zasobów funkcjonalnych wlicza się 
natomiast wszystkie uwarunkowania wykorzystania zasobów strukturalnych. Nale-
żą do nich uwarunkowania: ekonomiczne (np. możliwość kredytowania inwestycji 
turystycznych, pozyskania funduszy na rozwój turystyki w regionie, ceny dóbr  
i usług), prawno-polityczne (np. polityka turystyczna krajowa, regionalna i lokalna, 
system fiskalny, prawo gospodarcze), kulturowe (np. tradycje w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego, systemy wartości danego społeczeństwa i miejsce turystyki  
w nim), demograficzno-społeczne (np. liczba i struktura ludności, poziom wy-
kształcenia, zasoby czynnika ludzkiego i jego jakość), psychologiczne (np. percep-
cja miejsca zarówno przez jego mieszkańców, jak i turystów), technologiczne (np. 
dostępność nowoczesnych technologii zarówno obsługi ruchu turystycznego, jak  
i obsługi podmiotów działających w gospodarce turystycznej), ekologiczne (stan 
środowiska naturalnego miejsc recepcji turystycznej, świadomość ekologiczna spo-
łeczności, turystów i przedsiębiorców, system ochrony przyrody) i inne. 
 Warto podkreślić, iż potencjał to dopiero możliwości, czyli to co może, lecz 
nie musi przekształcić się w rezultaty. A zatem potencjał turystyczny to tylko istnie-
jące moce i zdolności do tworzenia, kreowania produktów turystycznych. Dopiero 
jego wykorzystanie prowadzi do powstania atrakcyjnej oferty, mogącej zaintereso-
wać potencjalnych nabywców i dzięki której miejsca recepcji turystycznej mogą 
czerpać dochody i budować swój dobrobyt. Z kolei w wyniku wykorzystywania 
potencjału turystycznego dochodzi do jego pomnażania i wzrostu jego wartości. 
Zwiększają się więc możliwości rozwojowe miejsc recepcji turystycznej. Warun-
kiem powiększania potencjału jest jednak racjonalne gospodarowanie tworzącymi 
go zasobami. Nierespektowanie zasad racjonalnej gospodarki zasobami grozi stra-
tami w potencjale i obniżaniem zdolności do rozwoju. Z kolei to, czy zostanie on 
odpowiednio wykorzystany i przyniesienie spodziewane efekty, zależy od wielu 

                                                 
4  Ibidem, s. 32. 
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czynników, wśród których wiodące znaczenie ma czynnik ludzki, jego wiedza, 
umiejętności i talenty.  
 
 
2. Rozwój Świeradowa-Zdroju jako ośrodka turystycznego 
 
 Świeradów-Zdrój to miasto liczące obecnie 4,5 tys. mieszkańców, położone 
na zboczach Wysokiego i Kamienickiego Grzbietu Gór Izerskich, w dolinie rzeki 
Kwisy. Do najważniejszych walorów turystycznych gminy zaliczyć należy ukształ-
towanie powierzchni, różnice wzniesień pozwalające na przygotowanie stoków 
narciarskich, a także tras biegowych, piękno krajobrazu i przestrzeń, w której od-
powiednio przygotowane i zagospodarowane ścieżki, szlaki, trasy umożliwiają 
uprawianie turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, jeździeckiej). Wśród walorów 
turystycznych gminy należy też wymienić zabytki kultury materialnej (m.in.: Dom 
Zdrojowy Łazienki Ludwika, dom wypoczynkowy Rezydencja Marzenie, Czarci 
Młyn w Czerniawie, schroniska górskie Na Stoku Izerskim i Chatka Górzystów5, 
dawne Łazienki Leopolda – obecnie Centrum Reumatologii Goplana, dawne Ła-
zienki Marii  obecnie zakład kuracji borowinowej, zabytkowy park zdrojowy  
i chaty przysłupowe). Najważniejsze bogactwo naturalne Świeradowa-Zdroju to 
jednak klimat – tzw. klimat bodźcowy, zbliżony do wysokogórskiego, czyste po-
wietrze o dużej zawartości leczniczego radonu, złoża borowiny naskalnej, leżące 
niedaleko miasta w dorzeczu Izery u podnóża Wysokiego Grzbietu oraz wody mi-
neralne, dzięki którym miasto posiada status uzdrowiska. Swą popularność jako 
uzdrowisko Świeradów zawdzięcza właśnie występowaniu tych stosunkowo rzad-
kich w Polsce wód mineralnych, zawierającym radon6. Są to szczawy alkaliczno-
ziemno-żelaziste o radoczynności 9,84–37,9 nCi/l wykorzystywane do picia, kąpieli 
i inhalacji. Działanie tych wód powoduje tzw. efekt zewnętrzny przyczyniający się 
do rozszerzania naczyń skórnych oraz efekt wewnętrzny, powodujący zmniejszenie 
napięcia mięśniowego, uspokojenie, spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie akcji 
serca. Wody z dodatkiem radonu działają leczniczo poprzez pobudzanie układu 
hormonalnego. Te i inne właściwości świeradowskich wód sprawiają, że miasto 
określane jest mianem „Doliny Młodości”. O ponadprzeciętnych właściwościach 
tych wód wiedziano już w XVI wieku, kiedy to śląski lekarz Leopold Thunneyseer 
zamieścił ich opis w swym dziele. Dopiero jednak w 1739 roku właściciel tych 
terenów, hrabia Schaffgotsch powołał specjalną komisję, która to stwierdziła lecz-
nicze właściwości świeradowskich wód. W 1754 roku wybudowano pierwszy dom 
zdrojowy, a czterdzieści lat później Świeradów był już na tyle znanym uzdrowi-

                                                 
5  Schroniska te leżą na terenie gminy Mirsk, która otacza dookoła Świeradów-Zdrój jako 

gminę miejską, ale przez większość turystów utożsamiane są z atrakcjami Świeradowa-Zdroju. 
6  Jest to jedno z dwóch w Polsce i jedno z dwudziestu w Europie uzdrowisk radonowych. 
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skiem, że wybudowano tu nowy obiekt zdrojowy z 12 wannami. Wiek XIX to cią-
gły rozwój uzdrowiska. W 1832 roku zdrój odwiedziło 502 gości, a w 1899 roku 
już 7028 osób. Liczbę 10 tys. kuracjuszy rocznie przekroczono na początku XX 
wieku7. Budowa kolejnego domu zdrojowego z wielką halą spacerową o długości 
80 m w 1899 roku, doprowadzenie kolei w 1909 roku i odkrycie radoczynności 
wód zdrojowych w 1933 roku to najważniejsze impulsy dalszego rozwoju uzdrowi-
ska. Początek XX wieku to także okres rozwoju ośrodka sportów zimowych  
w Świeradowie. Wybudowano tu tor saneczkowy o długości 2,5 km, skocznię nar-
ciarską oraz znacznie powiększono bazę noclegową. W 1930 roku oprócz domów 
zdrojowych funkcjonowały tu 23 restauracje, gospody i kawiarnie, 128 domów 
wynajmujących kwatery, 9 garaży samochodowych oraz wypożyczalnia samocho-
dów. 
 Po II wojnie światowej uzdrowisko rozwijało się nadal. Większość obiektów 
noclegowych przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych, a uzdrowisko upaństwo-
wiono. W 1973 roku do Świeradowa-Zdroju przyłączono Czerniawę-Zdrój, tworząc 
jednocześnie Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Świeradów – Czerniawa.  
 Początkowe lata po transformacji ustrojowej w 1989 roku to okres znacznego 
zastoju w rozwoju miejscowości i uzdrowiska. Mimo zapewnienia przez kasy cho-
rych ciągłego napływu kuracjuszy, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe wykazywało 
stratę, a miasto przeżywało znaczące problemy spowodowane dużym spadkiem 
przyjazdów turystów. Niedostateczna infrastruktura narciarska, likwidacja linii 
kolejowej i upadek wielu obiektów noclegowych prowadzonych przez FWP spo-
wodowały znaczne problemy gospodarki turystycznej w mieście. Ponowne ożywie-
nie ruchu turystycznego miało miejsce pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy to Świe-
radów-Zdrój ponownie „został odkryty” przez kuracjuszy niemieckich. Restruktu-
ryzacja przedsiębiorstwa uzdrowiskowego oraz remonty bazy zabiegowej i hotelo-
wej pozwoliły na podpisanie kontraktów z niemieckimi touroperatorami. To przeło-
żyło się na działalność inwestycyjną w całym mieście. W 1989 roku Świeradów-
Zdrój posiadał około 2000 miejsc noclegowych w 16 sanatoriach, 9 domach wypo-
czynkowych FWP, 7 ośrodkach zakładowych i 4 obiektach ogólnodostępnych (ho-
tel, dom wycieczkowy, schronisko, dom noclegowy). W 1995 roku liczba obiektów 
noclegowych zmalała do 20, a liczba miejsc noclegowych do 1100 (tabela 1).  
W 2003 roku w Świeradowie-Zdroju było już 28 (1500 miejsc) obiektów noclego-
wych, a w 2008 roku nastąpił powrót do stanu z 1989 roku (35 obiektów i 2100 
miejsc noclegowych). Zmieniła się jednak struktura rodzajowa bazy noclegowej.  
W 2008 roku w Świeradowie-Zdroju funkcjonowało m.in. 7 hoteli, 5 pensjonatów, 

                                                 
7  Za: R. Kincel, U szląskich wód, Oficyna Silesia, Racibórz brw., s. 136. 
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7 innych obiektów hotelowych, 10 ośrodków wypoczynkowych, 2 zakłady uzdro-
wiskowe i 4 inne obiekty8.  
 

Tabela 1 
 

Obiekty zbiorowego zakwaterowania i miejsca noclegowe w Świeradowie-Zdroju  
w latach 1995–2008 

 

Wyszczegól-

nienie 19
95

* 

19
97

* 

19
99

* 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

Liczba obiek-
tów ogółem,  
w tym: 

20 33 40 32 32 25 28 24 27 26 32 35 

Obiekty 
całoroczne 

bd bd bd 29 33 25 28 24 27 26 32 35 

Hotele 2 4 5 6 6 7 7 6 6 7 7 7 

Pensjonaty 3 11 8 9 6 5 4 5 6 5 5 5 

Zakłady 
uzdrowiskowe 

bd bd 6 4 4 1 1 1 2 2 2 2 

Pozostałe 
obiekty 

15 18 21 13 16 12 16 12 13 12 18 21 

Liczba miejsc 
noclegowych 
ogółem,  
w tym: 

1190 1871 2118 1976 1916 1402 1544 1590 1638 1677 2021 2135 

Miejsca nocle-
gowe cało-
roczne 

1101 1626 2005 1956 1845 1402 1544 1590 1638 1677 2021 2135 

Hotele 230 334 387 470 486 448 487 448 519 570 570 570 

Pensjonaty 179 627 424 448 272 217 191 217 234 179 178 168 

Zakłady 
uzdrowiskowe 

bd bd 430 291 288 20 20 156 230 336 192 141 

Pozostałe 
obiekty 

781 910 877 767 870 717 846 769 655 592 1081 1256 

 
 w okresie I-X; bd – brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Banku Danych Regio-
nalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n, 10.01.2010. 
 

                                                 
8  Według klasyfikacji GUS. Na stronie internetowej miasta Świeradów-Zdrój można zna-

leźć jednak listę 101 obiektów noclegowych! Fakt ten wynika stąd, że GUS nie uwzględnia w 
swych statystykach pokoi gościnnych. Natomiast znacząca część bazy hotelarskiej Świeradowa-
Zdroju to pokoje gościnne i apartamenty, które mogłyby być pensjonatami, ale nie chcąc podda-
wać się procedurze kategoryzacji, omijają zapisy ustawy o usługach turystycznych. 
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Tabela 2 
 

Korzystający z noclegów i udzielone noclegi w Świeradowie-Zdroju  
w latach 2000–2008 

 

Wyszczególnienie 20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

Ogółem 
Korzystający z 
noclegów ogółem, 30638 36282 26780 22930 22437 23214 25180 33111  41053 

w tym korzystają-
cy zagraniczni 4805 14970 7732 9478 12252 11783 14564 19923 21097 

Udzielone noclegi 
ogółem, 213737 231733 173365 176049 195733 202291 221913 292252 332121 

w tym turystom 
zagranicznym  35649 78091 78572 107453 144106 137827 158437 220065 224382 

Hotele 
Korzystający z 
noclegów ogółem, 11989 11291 9698 9904 8564 9341 10070 10088 12787 

w tym korzystają-
cy zagraniczni 3789 4206 3957 5045 5877 7106 7817 7277 7362 

Udzielone noclegi 
ogółem, 57051 69181 57955 79356 84308 95716 99619 86085 96726 

w tym turystom 
zagranicznym  28038 42543 35894 59165 70837 84787 87894 75967 73875 

Pensjonaty 
Korzystający z 
noclegów ogółem, 4002 2994 2766 2333 3060 2660 2309 2247 2592 

w tym korzystają-
cy zagraniczni 111 432 287 489 939 448 646 477 633 

Udzielone noclegi 
ogółem, 28757 18373 16171 14690 15496 20108 21497 19106 22645 

w tym turystom 
zagranicznym  465 4425 2654 4266 5653 4107 5832 4577 7795 

Zakłady uzdrowiskowe 
Korzystający z 
noclegów ogółem, 4433 3084 790 581 1240 2631 2806 2568 2692 

w tym korzystają-
cy zagraniczni 189 76 305 337 1018 2260 2270 1833 873 

Udzielone noclegi 
ogółem, 68914 54804 5975 5197 14057 32457 32318 27057 15585 

w tym turystom  
zagranicznym  2261 808 3675 3473 12619 30535 30073 24145 10131 

Pozostałe obiekty 
Korzystający z 
noclegów ogółem, 10214 18913 13526 10112 9573 8582 9995 18208 22982 

w tym korzystają-
cy zagraniczni 716 10253 3183 3607 4418 1969 3831 10336 12229 

Udzielone noclegi 
ogółem, 58182 89375 93264 76806 81872 54010 68479 160004 197165 

w tym turystom  
zagranicznym  4885 30315 36349 40549 54997 18398 34638 115376 132581 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Banku Danych Regio-
nalnych www.stat.gov.pl/bdr_n, 10.01.2010. 



Potencjał turystyczny uzdrowiska Świeradów-Zdrój 201

 Zadziwiająca jest też zmiana wielkości ruchu turystycznego. W 1995 roku  
z noclegów w Świeradowie skorzystało 27 tys. turystów, w tym 2 tys. turystów 
zagranicznych. W 2003 roku liczba nocujących w obiektach zbiorowego zakwate-
rowania wynosiła 23 tys. osób, w tym 9 tys. turystów zagranicznych, z kolei  
w 2008 roku liczba nocujących przekroczyła 41 tys. osób, a liczba turystów zagra-
nicznych 21 tys. (tabela 2). Tak wysokim udziałem liczby turystów zagranicznych 
w ogólnej liczbie nocujących nie może pochwalić się żadna inna dolnośląska miej-
scowość turystyczna. O uzdrowiskowym charakterze Świeradowa świadczy także 
średnia długość pobytu, która dla turystów zagranicznych wynosi 10,6 dnia, a dla 
turystów krajowych 5,3 dnia. 
 Analiza wskaźników opisujących stopień wyposażenia Świeradowa-Zdroju w 
bazę noclegową (tabela 2), jego wzrost oraz wzrost ruchu turystycznego w gminie, 
potwierdza tylko systematyczny wzrost potencjału turystycznego miasta. 
 W roku 2008 wskaźnik Baretje’a-Deferta osiągnął wartość 47, zwiększając się 
w porównaniu do 2000 o 15,2%, a do 2002 (kiedy był najniższy w badanym okre-
sie) o 58,3%. Średnioroczne tempo wzrostu tego miernika w latach 2002–2008 
wyniosło 7,2%. W analizowanym okresie wrastała również gęstość bazy noclego-
wej. W roku 2008 była ona na poziomie 101,7 miejsca noclegowego na 1 km2 po-
wierzchni. W porównaniu do roku 2000 wskaźnik wzrósł o 9,2%, a w stosunku do 
2002 roku o 52,2%. Średnioroczne tempo wzrostu miernika wynosiło 6,2%.  
 Konfrontując potencjał Świeradowa-Zdroju z innymi wybranymi obszarami, 
tj. woj. dolnośląskim, powiatem lubańskim (analizowana gmina wchodzi do powia-
tu lubańskiego), powiatem jeleniogórskim oraz Karpaczem i Szklarską Porębą jako 
gminami o najwyższym potencjale turystycznym w rejonie Sudetów, należy stwier-
dzić, że zasoby bazy noclegowej badanej gminy są wyższe niż przeciętne dla Dol-
nego Śląska i wymienionych powiatów oraz niższe niż dla Karpacza. Porównując 
Świeradów-Zdrój ze Szklarską Porębą, daje się zauważyć, iż jedne mierniki osiąga-
ją wartości wyższe (dla Szklarskiej Poręby wskaźnik Baretje’a-Deferta w roku 2008 
wyniósł 66,8), a inne wartości niższe, co dotyczy wskaźnika gęstości bazy nocle-
gowej (dla Szklarskiej Poręby – 61,24). Niemniej jednak należy podkreślić fakt, że 
gęstość zaludnienia w przypadku Świeradowa-Zdroju (217 osób/km2) jest o wiele 
wyższa niż w pozostałych jednostkach (dla województwa dolnośląskiego wynosi 
144 osoby/km2, dla powiatu lubańskiego 132, powiatu jeleniogórskiego 102, Kar-
pacza 132 i Szklarskiej Poręby 92). Gęstość ta ma natomiast decydujący wpływ na 
wielkość miernika Baretje’a-Deferta, także na inne wskaźniki funkcji turystycznej, 
które odnoszą mierzone wartości do liczby stałych mieszkańców. Warto też zwrócić 
uwagę na wielkość również systematycznie wzrastającego wskaźnika frekwencji 
(dla roku 2008 wyniósł on 20,0, w porównaniu Karpacz  38,1, a Szklarska Poręba 
 18,4). Inne miary zachowują się podobnie jak te wyżej opisane. Jeśli chodzi  
o wskaźnik wykorzystania technicznej zdolności usługowej obiektów bazy nocle-
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gowej9, to w roku 2008 osiągnął on wartość 42,62%. Następuje jego systematyczny 
wzrost, a w odniesieniu do poziomu wskaźnika dla obszarów porównywanych jest 
on najwyższy dla badanego uzdrowiska (dla porównania dolnośląskie  32,34%, 
powiat lubański – 39,99%, powiat jeleniogórski – 25,78%, miasto Karpacz – 
25,85% i Szklarska Poręba – 24,22%). Z powodu braku danych nie było możliwe 
obliczenie kolejnego współczynnika, a mianowicie stopy wykorzystania eksploata-
cyjnej zdolności usługowej obiektów noclegowych. Wielkość wskaźnika poprzed-
niego sugeruje jednak, że stopa ta w przypadku Świeradowa-Zdroju powinna być 
również wyższa niż w porównywanych jednostkach. Analiza tych dwóch ostatnich 
mierników jest niezwykle istotna. Poznanie ich poziomu stanowi niezmiernie waż-
ną informację dla planowania dalszego wzrostu potencjału miejsc noclegowych  
w miejscowościach recepcji turystycznej. Niskie wykorzystanie zdolności usługo-
wych bazy, a za takie należy uznać poziom 42,62% (pomimo że stosunkowo wyż-
sze niż w jednostkach porównywanych), powinno skłonić do refleksji zarówno 
inwestorów, jak i przedstawicieli władz lokalnych. Niski stopień wykorzystania 
bazy noclegowej może mieć różne przyczyny – od zbyt dużej liczby obiektów  
i miejsc noclegowych w stosunku do zapotrzebowania, przez niedostosowanie 
struktury rodzajowej obiektów do oczekiwań potencjalnych gości, kończąc na mało 
skutecznej strategii marketingowej miejscowości i podmiotów turystycznych funk-
cjonujących na tym obszarze. Należy uznać to za wyzwanie dla Świeradowa-
Zdroju, jego władz i przedsiębiorstw branży turystycznej, które wymagać będzie 
udzielenia odpowiedzi na kilka następujących pytań: Jaka jest przyczyna niskiego 
stopnia wykorzystania potencjału bazy noclegowej? Czy dalszy wzrost liczby 
obiektów noclegowych i ich pojemności usługowej jest potrzebny? Czy uwaga 
podmiotów gospodarki turystycznej miasta nie powinna być skoncentrowana na 
zmianie jakościowej potencjału turystycznego? Czy miastu potrzebne są w więk-
szym stopniu nowe atrakcje turystyczne i związane z nimi produkty niż hotele, 
pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe? 

                                                 
9  Przy założeniu, że wszystkie miejsca noclegowe (stałe łóżka) są dostępne w ciągu całego 

roku (przez 365 dni) bez jakichkolwiek przerw. 
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Tabela 3 
 

Podstawowe wskaźniki rozwoju ruchu turystycznego i bazy noclegowej  
w Świeradowie-Zdroju w latach 2000–2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Banku Danych Regio-
nalnych www.stat.gov.pl/bdr_n, 10.01.2010. 
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 O rozwoju gospodarczym Świeradowa-Zdroju oraz jego turystyczno- 
-usługowego charakterze świadczy także liczba podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w systemie REGON. W 2008 roku były tu 632 podmioty, czyli 
blisko dwukrotnie więcej niż w 1995 roku. Jedyny rodzaj działalności gospodar-
czej, w którym ubyło podmiotów, to sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo) 10 – 
z 53 do 39. Bez zmian pozostała liczba podmiotów w sekcji D (przetwórstwo prze-
mysłowe) – 26 podmiotów. Największą liczbę stanowiły natomiast podmioty zare-
jestrowane w sekcji G (handel) – 127, sekcji H (hotele i restauracje) – 95, sekcji K 
(obsługa nieruchomości, wynajem) – 90, sekcji F (budownictwo) – 71, sekcji O 
(usługi) – 67, sekcji I (transport) – 64. 
 Mimo niewątpliwego sukcesu na rynku turystyki uzdrowiskowej władze sa-
morządowe Świeradowa-Zdroju i działający tutaj przedsiębiorcy zaczęli poszuki-
wać innych produktów turystycznych, które mogłyby być rozwijane na tym obsza-
rze. Brak znanych i znaczących obiektów krajoznawczych w mieście oraz jego 
peryferyjne położenie w stosunku do ważnych szlaków komunikacyjnych utrudnia-
ją rozwój turystyki krajoznawczej oraz kulturowej. Zaczęto zatem rozwijać infra-
strukturę i promować walory do uprawiania turystyki kwalifikowanej, głównie 
pieszej i rowerowej latem oraz turystyki narciarskiej zimą. Na obszarze Gór Izer-
skich wytyczono całą sieć szlaków rowerowych oraz uzupełniono istniejącą sieć 
szlaków pieszych. Dużym impulsem do rozwoju miasta było pozyskanie inwestora 
strategicznego (Sobiesława Zasady), który postanowił wybudować kolej gondolową 
ze Świeradowa na Stóg Izerski. Kosztem ponad 100 mln złotych powstała najno-
wocześniejsza w Polsce kolej gondolowa o długości 2172 m, która w ośmioosobo-
wych wagonikach w ciągu godziny może przewieźć 2400 osób. Część kompleksu 
stanowi sztucznie dośnieżana i oświetlona wieczorem trasa zjazdowa o długości 
2500 m. Latem kolej służy również turystom pieszym i rowerowym. 
 Swą bazę zabiegową znacznie rozbudowało i zmodernizowało Uzdrowisko 
Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o., które w ostatnich trzech latach wydało kwotę  
7 mln złotych i jako pierwsze wśród dolnośląskich uzdrowisk otworzyło nowocze-
sne centrum SPA w stylu japońskim. Nowością są tu kąpiele w miodzie, piwie lub 
mleku oraz okłady na ciało z kawioru, czekolady i kokosu, a także masaże gorący-
mi kamieniami. 
 Wśród miejskich inwestycji realizowanych w latach 2009–2010 należy wy-
mienić: 

 budowę dziewięciokilometrowego szlaku pieszo-rowerowego łączącego 
centrum Świeradowa z Czerniawą powiązaną z rewitalizacją Czarciego 
Młyna w Czerniawie (koszt ok. 24 mln zł), 

 budowę pierwszych w Polsce tzw. singletracków, czyli ścieżek rowero-
wych w parku zdrojowym, 

                                                 
10  Według PKD z 2004 r. 
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 przebudowę ulicy Zdrojowej, głównej ulicy miasta, na najdłuższy w Polsce 
deptak zdrojowy o długości około 1 km. 

 Kolejną przewidywaną inwestycją, o której donoszą media, ma być kompleks 
narciarski na zboczach Świeradowca. Hiszpańska firma Aqua chce kosztem 30 mln 
euro wybudować kolej linową wraz z dwukilometrową trasą zjazdową oraz hotelem 
na 500 miejsc. Spółka ta posiada podobny kompleks w Pirenejach oraz kilka hoteli 
na Teneryfie. Mimo tego, iż w Świeradowie-Zdroju znajduje się aż 16 krytych ba-
senów, a 4 kolejne są w budowie, na miejscu basenu miejskiego planowana jest 
budowa aquaparku wraz z całym kompleksem SPA. 
 Realizowane w Świeradowie-Zdroju inwestycje nie znajdują jednak pełnego 
odzwierciedlenia w obowiązujących dokumentach strategicznych miasta. Wieloletni 
Plan Inwestycyjny Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2007–2013 zakłada 
jeden główny cel strategiczny, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków 
życia jej mieszkańcom. Cel ten ma być realizowany poprzez trzy cele cząstkowe, 
które obejmują: 

 budowę i modernizację infrastruktury technicznej (głównie kanalizacji),  
 budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej (głów-

nie rewitalizację parku zdrojowego, poprawę zagospodarowania centrum 
uzdrowiska, współpracę transgraniczną, promocję walorów miasta), 

 profilaktykę zagrożeń. 
 Z kolei w Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Świeradów-Zdrój na lata 
2005–2015 obok celów mających wpłynąć na poprawę infrastruktury technicznej 
miasta, zmianę układu komunikacyjnego w mieście oraz wzrost liczby mieszkań 
socjalnych, znalazł się cel mówiący o dalszym rozwoju bazy turystycznej, sporto-
wej i rekreacyjnej w gminie. Wymienia się tu m.in. rewitalizację parku, kina  
i muszli koncertowej oraz budowę kolei gondolowej. 
 Prowadzone w Świeradowie-Zdroju działania inwestycyjne napotykają na 
pewne przeszkody natury formalnoprawnej, mianowicie: 

1. Świeradów-Zdrój jest gminą miejską, a większość atrakcyjnych turystycz-
nie terenów leży już w granicach administracyjnych gminy Mirsk (np. Stóg 
Izerski z górną stacją kolei gondolowej). Komplikuje to znacznie prowa-
dzenie działalności inwestycyjnej w mieście. 

2. Góry Izerskie były uważane przez inwestorów za obszar atrakcyjny pod 
względem inwestycyjnym, ponieważ w odróżnieniu od Karkonoszy nie by-
ły objęte różnymi formami ochrony przyrody. Obecnie znalazły się one  
w granicach obszaru Natura 2000, co znacznie ogranicza prowadzone in-
westycje. 

3. Status uzdrowiska oraz przepisy ustawy o gminach uzdrowiskowych 
wprowadzają pewne ograniczenia działalności inwestycyjnej. 
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 Prowadzone w mieście inwestycje nastawione na rozwój narciarstwa i tury-
styki aktywnej mogą jednak budzić pewne obawy. Otóż na małym obszarze spotka-
ją się dwa segmenty klientów – poszukujący ciszy i spokoju kuracjusze oraz za-
zwyczaj młodzi ludzie uprawiający narciarstwo i turystykę aktywną, którzy wieczo-
rami preferują „dobrą zabawę”. Może to prowadzić do pewnych konfliktów między 
tymi grupami turystów oraz pewnego niezadowolenia każdej z nich. Należy mieć 
jednak nadzieję, że przedsiębiorcy i inwestorzy sprostają czekającym na nich wy-
zwaniom. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że obecny potencjał turystyczny gminy 
uzdrowiskowej Świeradów-Zdrój jest znaczący. Niewątpliwym i najcenniejszym 
atutem gminy są walory turystyczne, zwłaszcza uzdrowiskowe (wody, borowiny, 
mikroklimat, nieskażone powietrze). Analiza potencjału turystycznego Świerado-
wa-Zdroju w układzie dynamicznym wskazuje, że jest on systematycznie powięk-
szany, zwłaszcza w sferze czynników strukturalnych, a w tym głównie bazy nocle-
gowej i towarzyszącej. W parze ze wzrostem ilościowym idą również zmiany jako-
ściowe. W ofercie uzdrowiska można znaleźć coraz bardziej nowoczesne, zmoder-
nizowane obiekty hotelowe proponujące usługi SPA i wellness oraz health & beau-
ty. Pojawiają się nowe elementy bazy sportowo-rekreacyjnej poprawiające zdecy-
dowanie atrakcyjność gminy. Planowane są kolejne obiekty i urządzenia. Na zwięk-
szenie potencjału turystycznego ma wpływ również działalność władz samorządo-
wych, które ponoszą nakłady finansowe i realizują wiele, bardzo ważkich dla roz-
woju miejscowości inwestycji, wśród których wymienić należy budowę oczysz-
czalni ścieków, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę nawierzchni 
dróg, instalację nowoczesnego oświetlenia w mieście oraz systemu monitorowania 
bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, a także przebudowę ciągów komunika-
cyjnych, tworzenie systemu turystycznej informacji wizualnej, rozbudowę ścieżek 
rowerowych i szlaków pieszych oraz poprawę estetyki miasta. Nie bez znaczenia 
jest również działalność władz w zakresie wspierania przedsiębiorczości i przycią-
gania inwestorów. Zasługuje ona na pozytywną ocenę. Takie przedsięwzięcia, jak 
uruchomienie Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, przeprowadzenie 
cyklu szkoleń w ramach transgranicznego projektu „Manager – przyszłość eurore-
gionu Neisse-Nisa-Nysa”, a także coraz bardziej skuteczne i spójne działania pro-
mocyjne, obejmujące stosunkowo szerokie spektrum narzędzi, sprzyjają aktywizo-
waniu inwestorów. Efektem tych działań są powstające w Świeradowie-Zdroju 
nowe elementy infrastruktury turystycznej.  
 Kierunki rozwoju potencjału turystycznego badanego uzdrowiska potwierdza-
ją, że następuje proces dywersyfikacji jego oferty turystycznej. Obok segmentu 
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kuracjuszy zaczynają być dostrzegane również inne segmenty rynku turystycznego, 
zwłaszcza turyści preferujący czynny wypoczynek, co znajduje swój wyraz nie 
tylko w zmianach wielkości i struktury potencjału Świeradowa-Zdroju, ale również 
w oferowanych na rynku produktach turystycznych, przekazach promocyjnych, 
programach rozwoju miasta i powolnych, ale zauważalnych zmianach wizerunku 
Świeradowa-Zdroju z wizerunku gminy typowo uzdrowiskowej na wizerunek gmi-
ny uzdrowiskowo-turystycznej. 
 
 

TOURIST POTENTIAL OF ŚWIERADÓW ZDRÓJ SPA RESORT 
 
 

Summary 
 
 Świeradów Zdrój is a classical example of a spa resort commune facing increasing 
competition. The hereby paper constitutes a case study, the objective of which is to 
analyze tourist potential of Świeradów Zdrój, both in a static and dynamic system. Such 
analysis required presenting tourist advantages of the commune (including spa resort 
oriented ones), tourism management, and also brief analysis of tourist traffic, as the 
background for presenting tourism potential components of the spa resort and to indi-
cate growing interest in it from both the residents and foreign tourists. Information re-
quired for the study were collected based on Regional Data Bank resources subject to 
Central Statistical Office supervision, based on reviewing promotional materials and 
web sites of the town and entities functioning in the spa resort, as well as on the basis of 
analyzing strategic planning documents of Świeradów Zdrój. 
 

Translation by Hanna Burowicz-Fujak 
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Wprowadzenie 
 
 Studenckie bazy namiotowe są nieodłącznym elementem polskich gór, zajmu-
jąc wyjątkową pozycję wśród turystycznych obiektów noclegowych. Ich powstanie 
i rozwój wiążą się nieodłącznie z rozwojem Studenckich Kół Przewodnickich  
w całej Polsce w drugiej połowie XX wieku. Stanowiły one punkt zaopatrzeniowy  
i noclegowy dla obozów studenckich oraz wielodniowych rajdów, tak popularnych 
w latach 60. i 80. w Polsce. Pierwsze bazy pojawiły się na początku lat 60. w Ta-
trach, Karkonoszach i Bieszczadach1. Szczególnie w tych ostatnich, prawie całko-
wicie wyludnionych i pozbawionych schronisk, były jedyną szansą na dach nad 
głową dla wędrującego turysty. Z czasem pojawiły się w innych częściach gór,  
a także na nizinach. Bazy te przyczyniły się do rozwoju nie tylko pieszej turystyki 
górskiej, ale i turystyki studenckiej. Mimo że ich liczba obecnie nie jest już tak 
imponująca jak kilkadziesiąt lat temu, wciąż stanowią ważny element potencjału 
turystycznego polskich gór, szczególnie polskich Karpat. Zgodnie z definicją przy-
jętą przez J. Kaczmarka, A. Stasiaka, B. Włodarczyka2 bazy te są elementem zago-
spodarowania turystycznego i ważnym zasobem strukturalnym potencjału tury-
stycznego południowej części Polski. 

                                                 
1  A. Wielocha, Sto lat zorganizowanej turystyki akademickiej w Polsce 1906-2006, „Go-

ściniec PTTK” 2006, nr 2, s. 13. 
2  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31. 
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 Dotychczasowe opracowania na temat baz namiotowych są dość ubogie  
i dotyczą głównie turystyki akademickiej3 bądź działalności studenckich kół prze-
wodników4. Publikacjami dotyczącymi studenckiej bazy noclegowej są informator 
oraz mapa Studenckiej Bazy Noclegowej, wydawane wspólnie przez Komisję Aka-
demicką PTTK wraz z Wydawnictwem PTTK Kraj5, a także krótkie wzmianki  
w kwartalniku „Gazeta Górska”, wydawanym przez Centralny Ośrodek Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie6.  
 Niniejszy artykuł jest próbą wypełnienia tej luki, poprzez ukazanie znaczenia  
i roli, jaką odegrały studenckie bazy namiotowe w zwiększeniu potencjału tury-
stycznego polskich Karpat. O ile chatki studenckie występują również w innych 
częściach Polski, o tyle studenckie bazy namiotowe występują tylko w Karpatach  
i są tam nieodłącznym elementem krajobrazu, stanowiąc unikatowy element poten-
cjału turystycznego. Dane o bazach dziś istniejących dostępne są w informatorach 
PTTK. Trudności natomiast nastręczało zebranie danych o bazach już nieistnieją-
cych. Część z nich – szczególnie we wschodniej części Karpat – istniała bowiem 
tylko kilka sezonów i zapisała się jedynie we wspomnieniach poszczególnych klu-
bów przewodnickich, bazowych (przewodników i kandydatów na przewodników 
obsługujących bazy) bądź turystów. Duża część informacji o nich pochodzi z ze-
branych przez autorkę wywiadów i wspomnień turystów odwiedzających dzisiejsze 
studenckie chatki i bazy namiotowe.  
 Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania bazy namiotowej w po-
szczególnych częściach Karpat polskich i wskazanie czynników, które ten rozwój 
stymulowały bądź też powodowały zanik baz. W niniejszym opracowaniu zapre-
zentowano obszary koncentracji studenckich baz namiotowych oraz dokonano pró-
by ich oceny. Na etapie oceny wzięto pod uwagę liczbę miejsc noclegowych  
w namiotach bazowych i wysokość nad poziomem morza. 
 

                                                 
3  J.S. Baran, Przewodnictwo studenckie w Beskidach, Magury`96, Rocznik krajoznawczy 

poświęcony Beskidowi Niskiemu, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, 
Warszawa 1996, s. 95–105; T. Jarowiecka, O turystyce w środowisku akademickim, w: Wypoczy-
nek oraz turystyka i ich niektóre odniesienia społeczne i geograficzne w Małopolsce w latach 
1970–1990, Kraków 2000, s. 33–44; P. Sypczuk, Pustoszejące szlaki: 100-lecie turystyki studenc-
kiej, „Poznaj Swój Kraj” 2006, nr 4–6, s. 7–8. 

4  T. Kowalik, Przewodnicy górscy z Warszawy: pięćdziesięciolecie Studenckiego Koła 
Przewodników Beskidzkich, „Barbakan” 2008, nr 39, s. 53–61; B. Zawilińska, Funkcjonowanie 
studenckich kół przewodników górskich w Polsce, „Folia Turistica” 2002, nr 13, s. 101–120. 

5  Studenckie chatki i bazy namiotowe. Informator, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 
2009, s. 16. 

6  N. Figiel, Takie dziwne miejsca w górach – Studenckie Bazy Namiotowe, „Gazeta Gór-
ska” 2009, nr 67, s. 26–28. 
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1. Początki i organizacja studenckich baz namiotowych 
 
 Środowiska akademickie zawsze kierowały swą aktywność ku górom. W dru-
giej połowie XIX wieku, kiedy powstawały pierwsze turystyczne organizacje  
w Europie, głównym obszarem zainteresowań były właśnie góry. Pierwszą stu-
dencką organizacją turystyczną, powstałą we Lwowie w 1906 roku z inicjatywy 
nestora polskiej turystyki Mieczysława Orłowicza, był Akademicki Klub Tury-
styczny. Była to pierwsza studencka, a druga po Towarzystwie Tatrzańskim (1873 
rok), organizacja turystyczna na ziemiach polskich. Głównym obszarem zaintere-
sowania klubu były tereny górskie, a jako cel wyznaczono sobie propagowanie 
turystyki, a także taternictwa i alpinizmu. Datę powstania AKT przyjęło się uważać 
za początek zorganizowanej turystyki studenckiej w Polsce. 
 Do czasów I wojny światowej, a także w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego aktywność studentów w zakresie wyznaczonym przez klub była jednak 
stosunkowo skromna i obejmowała niewielki procent tego środowiska. Sytuacja 
taka wynikała prawdopodobnie z ciężkich warunków materialnych młodzieży, ko-
nieczności płacenia za naukę i braku pomocy socjalnej ze strony uczelni7. Dopiero 
rok 1950 znacząco zmienił tę sytuację. Powstały wówczas dwie organizacje, które 
w znaczący sposób wpłynęły na rozwój turystyki studenckiej, a w dalszej perspek-
tywie na powstanie pierwszych baz namiotowych w polskich górach. W 1950 roku 
powołano do życia Zrzeszenie Studentów Polskich, którego jednym z celów statu-
towych było stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych, tak by zapewnić 
wypoczynek studentom. W tym samym roku, w grudniu, w wyniku połączenia 
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK). To właśnie 
środowisko akademickie PTTK dało początek studenckim bazom namiotowym. 
Pierwsze bazy powstały pod koniec lat 50. w Tatrach – na hali Ornak, Hali Gąsieni-
cowej, nad Morskim Okiem, potem w Roztoce, na Toporowej Cyrhli i polanie Hu-
cisko w Dolinie Chochołowskiej8.  
 Ogromna popularność aktywnej formy wypoczynku wśród młodzieży spowo-
dowała powstanie turystyki masowej, co stworzyło potrzebę wyszkolenia studenc-
kich kadr przewodnickich. Jako pierwsze, w 1955 roku, powstało Studenckie Koło 
Przewodników Górskich w Krakowie. Dwa lata później, w 1957 roku, powstały 
dwa następne – Koła Przewodników przy AKT we Wrocławiu (od 1972 roku Stu-
denckie Koło Przewodników Sudeckich) i Koła Przewodników Studenckich Obo-
zów Wędrownych w Warszawie (od 1963 roku Studenckie Koło Przewodników 
Beskidzkich) oraz Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach  

                                                 
7  P. Sypczuk, Pustoszejące szlaki…, op.cit., s. 7. 
8  N. Figiel, Takie dziwne miejsca…, op.cit., s. 26. 
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w 1963 roku. Obecnie istnieje 13 studenckich kół przewodnickich9. Powstanie tego 
typu kół było niezwykle istotnym wydarzeniem z punktu widzenia ilości i prze-
strzennego zróżnicowania baz namiotowych. Wzrost liczby organizacji spowodo-
wał, że turystyka studencka stała się zjawiskiem masowym. Odtąd w imprezach – 
rajdach, czy obozach wędrownych – brało udział nie kilkadziesiąt, ale kilkaset 
osób. Fakt ten pociągnął za sobą konieczność stworzenia własnej bazy noclegowej. 
W 1965 roku z inicjatywy studentów łódzkich powstała baza w Jaworkach w Pieni-
nach (nie mająca nic wspólnego z dzisiejszą bazą pod Wysoką), a studenci 
z Krakowa utworzyli bazę namiotową na Lubaniu w 1967 roku. W 1968 roku zosta-
ła utworzona baza na Gorcu, niedługo potem w Rożnowie i Rytrze. Jedynie bazy na 
Gorcu i Lubaniu działają prawie cały czas do dnia dzisiejszego, z krótką przerwą  
w okresie stanu wojennego. W niedługim czasie liczba baz namiotowych znacznie 
się powiększyła – szczególnie z końcem lat 80. W okresie największego rozkwitu 
istniało ich na terenie Polski kilkadziesiąt. W samych tylko Bieszczadach przez 
wiele lat działało co roku 12-14 baz, dysponujących ponad 400 miejscami nocle-
gowymi10. Ich gestorami były różne uczelniane oddziały, koła i kluby PTTK, ze 
szczególnym udziałem studenckich kół przewodnickich. Powstało wówczas 4/5  
z istniejących do dziś obiektów. Lata 80. to czas, kiedy w tej części gór powstają 
całoroczne obiekty noclegowe – schroniska turystyczne, campingi. W całych Kar-
patach w latach 1975–1985 powstało 11 schronisk, tzw. bacówek, według projektu 
Edwarda Moskały11. Uzupełniły one bazę noclegową Karpat, wypełniając lukę, 
szczególnie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Rok 1990 przyniósł transformację 
ustroju, która z jednej strony przyczyniła się do powstania wielu prywatnych obiek-
tów noclegowych, a z drugiej strony spowodowała ostateczny upadek masowej 
turystyki studenckiej i zanik wielu baz namiotowych, prowadzonych przez koła 
przewodnickie. Bazy, które powstały w latach 60. i 70. w większości w latach 90. 
uległy likwidacji. Proces zaniku baz namiotowych dotknął przede wszystkim obsza-
ry wschodniej części Karpat, ale też tam było ich najwięcej.  

                                                 
9  Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie (1955), Studenckie Koło Prze-

wodników Sudeckich (1957), Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (1957), 
SKPB w Katowicach (1963), Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich w Warszawie 
(1969), SKPB w Rzeszowie (1970), SKPB w Lublinie (1971), SKPB w Gdańsku (1971), Stu-
dencki Klub Górski w Warszawie (1976), SKPB w Łodzi (1981), Akademickie Koło Przewodni-
ków Tatrzańskich w Krakowie (1987), Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku- 
-Białej (1993), Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy OM PTTK w Warszawie 
(2008). 

10  A. Wielocha, Sto lat…, op.cit., s. 13. 
11  M. Skała, K. Szpara, Zagospodarowanie turystyczne Karpat Polskich. Studium porów-

nawcze schronisk górskich PTTK, w: Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego, red. 
B. Meyer, A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, 
WNUS, Szczecin 2007, s. 315. 
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 Ten typ obiektów noclegowych jest specyficzną formą bazy noclegowej, 
przede wszystkim z uwagi na krótki okres przyjmowania turystów (lipiec–sierpień, 
czasami do połowy września). Bazy są otwarte dla każdego turysty: „(…) to miej-
sce jest dla nas wszystkich. Chcemy by każdy się tutaj czuł jak u siebie w domu”12. 
Każda baza namiotowa zapewnia minimum wygód: nocleg w namiocie bazowym 
(najczęściej 10-osobowym) lub własnym, piec lub ognisko z wiatą, przybory ku-
chenne, miejsce do pobrania wody pitnej, miejsce do mycia (najczęściej płynący 
niedaleko strumień), a także toaletę. Bazy są do siebie podobne pod względem 
standardu i cen, każda jednak jest wyjątkowa z uwagi na położenie, a także wypo-
sażenie, będące efektem twórczości bazowych i turystów. Część obiektów należy 
do Unii Baz, która jest umową między bazami, na mocy której na polach namioto-
wych udziela się zniżek osobom, które wcześniejszą noc spędziły w innej bazie 
namiotowej zrzeszonej w Unii Baz. Jest to forma reklamy i promocji studenckich 
baz namiotowych. W bazach panuje atmosfera turystyczna, a także obowiązuje 
swoista etykieta zachowania, często bardzo odmienna od obowiązującej w innych 
tego typu miejscach. Jak głosi regulamin bazy w Regetowie: 

1. To miejsce jest dla nas wszystkich. Chcemy by każdy się tutaj czuł jak  
u siebie w domu. 

2. Wędrowcze! Jeżeli pierwszy raz jesteś na bazie to pamiętaj, że zawsze 
czeka tu na Ciebie nocleg i gorąca herbata13.  

 Każda baza posiada regulamin wewnętrzny. Często jest on efektem twórczości 
i wymagań bazujących: „Turyści korzystający z bazy są uważani za jej współgo-
spodarzy, są więc zobowiązani do (…) udzielania aktywnej pomocy w ściąganiu 
drewna na opał i na ognisko oraz do uzupełniania w kuchni wody ze źródła. (…) 
Interpretacja powyższego regulaminu należy do bazowego”14. 
 Z baz korzystają nie tylko studenci, ale wszyscy turyści, którym nie przeszka-
dzają oferowane w nich dość spartańskie warunki, a którzy szukają miejsc wyjąt-
kowych. Obecnie zwiększyła się sieć schronisk górskich, wzrosły także wymagania 
turystów, ale studenckie bazy namiotowe – mimo że jest ich coraz mniej w polskich 
górach – istnieją nadal i mają dość liczne grono swoich zagorzałych zwolenników. 
 
 
2. Zróżnicowanie przestrzenne 
 
 Obecnie istnieje zaledwie 15 baz namiotowych, co stanowi zaledwie 30% 
wszystkich tego typu miejsc noclegowych powstałych od lat 50. XX wieku w Kar-

                                                 
12  Regulamin studenckiej bazy namiotowej SKPB Warszawa w Regetowie. 
13  Regulamin studenckiej bazy namiotowej SKPB Warszawa w Regetowie. 
14  Regulamin studenckiej bazy namiotowej SKPB Łódź Pod Wysoką. 
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patach polskich. Analizując ich przestrzenne rozmieszczenie, w artykule wydzielo-
no 3 obszary koncentracji (rysunek 1): 

1. Beskid Żywiecki i Kotlina Orawsko-Nowotarska, 
2. Beskid Sądecki, Pieniny i Gorce, 
3. Bieszczady i Beskid Niski. 

 W każdym obszarze koncentracji liczba obiektów jest równomiernie rozłożo-
na, w przeciwieństwie do liczby miejsc noclegowych w namiotach bazowych. 
Pierwszy obszar koncentracji obejmuje zachodnią część Karpat i skupia 32% 
wszystkich miejsc noclegowych w karpackich bazach. Najwięcej miejsc noclego-
wych skoncentrowanych jest w drugim obszarze koncentracji (40%). Tutaj też 
znajdują się bazy najwyżej położone i powstałe najwcześniej: baza na Lubaniu i na 
Gorcu, a także największe (średnio 44 miejsc noclegowych w namiotach bazowych 
w każdej bazie). Najmniejsze bazy noclegowe pod względem liczby miejsc nocle-
gowych występują natomiast w Bieszczadach i Beskidzie Niskim (średnio 30 
miejsc noclegowych). W tym obszarze koncentracji znajduje się 1/3 wszystkich 
obiektów i 27% wszystkich miejsc noclegowych.  
 

 
 

Rys. 1. Studenckie bazy namiotowe w Karpatach polskich w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne; podział fizycznogeograficzny Karpat na podstawie  
J. Balon i in., Regiony fizycznogeograficzne, w: Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek  
i jego działalność, red. J. Warszyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, s. 117. 

 
 Najwięcej nieistniejących dziś baz powstało we wschodniej części Karpat. Od 
końca lat 50. powstało tu aż 90% wszystkich dziś już nieistniejących studenckich 
pól namiotowych (rysunek 2), z których 2/3 koncentrowało się w Bieszczadach. 
Było to związane z wyludnieniem tej części gór po II wojnie światowej. Jednocze-
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śnie są one jedynym fragmentem Karpat Wschodnich na terenie Polski. Bieszczady 
stały się jakby substytutem utraconej Huculszczyzny, najbardziej, oprócz Tatr, ob-
rosłymi legendą górami Polski. 
 Począwszy od połowy XX wieku południowo-wschodni kraniec Polski był 
coraz częściej odwiedzany przez polskich turystów. W tym czasie powszechnym 
zjawiskiem stał się masowy ruch turystyczny: wycieczki pracownicze, obozy i rajdy 
studenckie, liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Lata 60. i 70. to okres in-
tensywnego zagospodarowania turystycznego, co jest widoczne w liczbie baz na-
miotowych powstałych tu w tamtym czasie. Prym w zakładaniu baz na tym obsza-
rze wiodło środowisko warszawskie, a przede wszystkim Studenckie Koło Prze-
wodników Beskidzkich w Warszawie. Dzięki działalności osób związanych z tym 
kołem powstało prawie 3/4 wszystkich baz w tym trzecim obszarze koncentracji.  
 

 
 

Rys. 2. Studenckie bazy namiotowe w Karpatach polskich w 2009 roku według jedno-
stek fizycznogeograficznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Lokalizacja baz namiotowych w polskich Karpatach rozkłada się podobnie jak 
podział na „obszary zainteresowań” poszczególnych studenckich kół przewodnic-
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kich15. Studenckie Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie, Lublinie i Rze-
szowie prowadzą obiekty w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, SKPB w Katowicach 
i SKPG w Gliwicach – w Beskidzie Żywieckim, a SKPG w Krakowie i SKPB  
w Łodzi w środkowej części Karpat, czyli w Gorcach, Pieninach i Beskidzie Sądec-
kim. Oczywiście jest od tych reguł kilka wyjątków.  
 Różnica wysokości pomiędzy bazą namiotową najwyżej (na Lubaniu 1200 m 
n.p.m.) i najniżej położoną (Wisłoczek 450 m n.p.m.) wynosi 750 m. Badając zróż-
nicowanie studenckich baz namiotowych według pięter wysokościowych nad po-
ziomem morza, można zauważyć, że prawie połowa (46,7% ogółu) wszystkich 
istniejących studenckich baz namiotowych znajduje się pomiędzy 600 a 800 m 
n.p.m. (rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 3. Rozkład studenckich baz namiotowych według pięter wysokościowych nad 
poziomem morza 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
15  Podział na „obszary zainteresowań” studenckich kół przewodników beskidzkich dokonał 

się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych: Warszawa, Lublin, Rzeszów prowadzą kursy 
na obszar uprawnień Beskidów Wschodnich, Kraków, Łódź – wschodnią część Beskidów Za-
chodnich, a Katowice i Gliwice – zachodnią część Beskidów Zachodnich. 
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 Poniżej poziomicy 900 m n.p.m. znajduje się aż 80% wszystkich obiektów, 
natomiast powyżej niej położone są tylko 3 bazy, w których skupia się 29% 
wszystkich miejsc noclegowych – jedna w Beskidzie Żywieckim na Hali Górowej 
(1134 m n.p.m.) i dwie w Gorcach – na Lubaniu (1200 m n.p.m.) i na Gorcu (1154 
m n.p.m.). Analiza rozmieszczenia nieistniejących baz namiotowych pozwala na-
tomiast stwierdzić, że poziomicą graniczną wzrostu bądź spadku liczby obiektów 
jest poziomica 600 m n.p.m. 68,5% nieistniejących obiektów położone było poniżej 
tej poziomicy. Żaden obiekt nie był też zlokalizowany na wysokości powyżej 900 
m n.p.m. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego sprzyjające rozwojowi tury-
styki stanowią bogaty potencjał regionu, którego wykorzystanie uzależnione jest  
w dużej mierze od wielkości i rodzaju zagospodarowania turystycznego. Studenckie 
bazy namiotowe są wyjątkowym elementem potencjału turystycznego i stanowią 
tradycyjną część zagospodarowania turystycznego polskich Karpat.  
 Na podstawie analizy zróżnicowania studenckiej bazy namiotowej można 
wysunąć następujące wnioski:  

1. Obserwuje się wyraźną koncentrację baz namiotowych tylko w Beski-
dach, w kilku zaledwie regionach. Są to Beskid Żywiecki, Pieniny, Beskid 
Sądecki i Gorce oraz wschodnia część Karpat – Beskid Niski i Bieszcza-
dy. 

2. Studenckie bazy namiotowe nie występują obecnie w ogóle na Pogórzu 
Karpackim oraz w Tatrach.  

3. Jedna czwarta baz znajduje się w przedziale wysokości 700–800 m n.p.m.  
4. O rozwoju regionów, w których dominujące znaczenie w zagospodarowa-

niu turystycznym odgrywały badane obiekty noclegowe, decydowały 
przede wszystkim warunki naturalne (wysokość nad poziomem morza, 
położenie), a także historia regionów. 

 Odmienne typy ruchu turystycznego w Karpatach polskich w przeszłości wy-
magały innego zagospodarowania niż obecnie. Góry, zwłaszcza tak atrakcyjne jak 
Karpaty, stanowiły i nadal stanowią silny magnes dla rozwoju różnych form ruchu 
turystycznego. Ważny wydaje się więc rozwój tych elementów bazy turystycznej, 
które są najbardziej przydatne dla dominujących w danym regionie form turystyki. 
Bazy namiotowe prowadzone przez koła studenckie były i są jedną z popularniej-
szych form noclegu dla turystów pieszych, szczególnie we wschodniej części Kar-
pat. Służą one turystom już od lat 50. XX wieku, popularyzując kulturę studencką  
i dziedzictwo kulturowe regionów. Współcześnie można zaobserwować nasilające 
się tendencje indywidualizacji studenckiego ruchu turystycznego. Wyraża się to 
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spadkiem popularności tradycyjnych form turystyki, takich jak rajdy czy obozy 
wędrowne. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat można zaobserwować tendencję 
odchodzenia od wielkich imprez turystycznych na rzecz bardziej kameralnych, 
a tym samym przyjaznych środowisku i górom.  
 Współcześnie dla umocnienia potencjału turystycznego niezwykle istotny jest 
planowy rozwój turystyki oraz promowanie takich jej form, które pozostają w zgo-
dzie z wartościami przyrodniczymi i kulturowymi regionów. Studenckie bazy na-
miotowe, które na stałe wkomponowały się w krajobraz Karpat, nadają im niepo-
wtarzalny charakter i są jednym z unikatowych elementów zagospodarowania tury-
stycznego polskich gór. 
 
 

TOURISM POTENTIAL OF THE POLISH CARPATHIAN MOUNTAINS  
ON THE EXAMPLE OF STUDENT TENT SITES ACTIVITY 

 
 

Summary 
 
 The article presents the process of shaping tourism infrastructure of the Polish 
Carpathian Mountains after the Second World War on the example of student tent sites. 
In late 20th century, at the time when Student Guide Circles were developing in whole 
Poland, tent sites were supply points as well as starting and ending points for several-
day-long hikes. Increasing tourist traffic, particularly of youth and student groups, 
caused such type of tourism infrastructure in Polish mountains to develop intensively. 
The first such facilities appeared in early 1960s in the Tatras and the Bieszczady Moun-
tains. Particularly in the latter, almost entirely deserted and devoid of hostels, these 
were the only chance for a roof over the head for a hiking tourist. With time, they ap-
peared in other mountains, as well as in lowland. At the peak of their development there 
were several tens of them in Poland. Alone in Bieszczady for many years 12-14 sites 
were open every year, offering over 400 accommodation places. 
 The Author indicates the differentiation of the site base in particular parts of the 
Carpathian Mountains, drawing attention to factors which either stimulated its devel-
opment or caused it to decrease. The article presents the areas of student tent sites con-
centration and attempts to assess them. While assessing, two elements were taken into 
consideration: the number of accommodation places in the site tents and the height 
above sea level. 
 

Translated by Agnieszka Maria Gernand 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
W ŚWIETLE BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego jest jego lokalizacja. 
Jest ono bowiem województwem wysuniętym najdalej na południowy wschód kra-
ju, a w Bieszczadach na górze Kremenaros (1221 m n.p.m.) spotykają się granice 
Polski, Słowacji i Ukrainy. 
 Współczesny wizerunek województwa kształtowało pogranicze, na którym te 
ziemie od zawsze funkcjonowały. Z różnorodności dziedzictwa kulturowego zro-
dziły się nieporównywalne z innymi regionami Polski walory kulturowe, istniejące 
na bazie atrakcyjnego turystycznie środowiska przyrodniczego. Za perłę podkar-
packiej turystyki mogą bez wątpienia uchodzić obszary górskie polskich Karpat: 
Bieszczady, Beskid Niski. Duże walory krajobrazowe przypisuje się także pogó-
rzom: Strzyżowskiemu, Dynowskiemu i Przemyskiemu. Natomiast północna część 
województwa, tj. Kotlina Sandomierska i przylegające do niej od wschodu Rozto-
cze, obfituje w bogactwo zabytków kultury. 
 Pojęcie „potencjał turystyczny” nie jest w literaturze przedmiotu jednoznacz-
nie definiowane. Najczęściej używana definicja J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. 
Włodarczyka określa potencjał turystyczny jako wszystkie elementy środowiska 
geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do upra-
wiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby struktu-
ralne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie1. 

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31. 
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 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie potencjału turystycznego woje-
wództwa podkarpackiego, sposobu jego wykorzystania w materiałach promocyj-
nych skierowanych do odbiorców krajowych i zagranicznych oraz odniesienie zało-
żeń promocji do rzeczywistego zainteresowania turystów walorami turystycznymi 
regionu. 
 W tym celu przeanalizowane zostaną materiały promocyjne Podkarpackiego 
wydane staraniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackiego. Rzeczywiste zainteresowanie odwiedza-
jących województwo podkarpackie atrakcjami turystycznymi zostanie ukazane na 
podstawie raportu Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miej-
scach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 
roku2. Co prawda w badaniu tym ujęto tylko przyjazdowy ruch turystyczny, ale ten 
właśnie – z ekonomicznego punktu widzenia – jest najważniejszy dla regionu. 
 
 
1. Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w Strategii rozwoju 

turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013 
 
 Według autorów Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego 
na lata 2007–2013 do najważniejszych walorów naturalnych województwa podkar-
packiego należą: 

 Bieszczady, 
 Beskid Niski, 
 Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie, 
 Góry Słonne (część Gór Sanocko-Turczańskich), 
 Roztocze, 
 Puszcza Sandomierska, 
 walory uzdrowiskowe (wody mineralne i termalne), 
 rzeki: San, Wiar, Wisłoka, Tanew oraz zalewy: Soliński i Myczkowski oraz 

wiele innych zbiorników retencyjnych, 
 dzikość przyrody, 
 pokłady nafty – podkarpackie zagłębie naftowe, kolebka przemysłu nafto-

wego, 
 czyste, niezanieczyszczone środowisko, 
 obiekty cenne przyrodniczo objęte ochroną prawną (parki narodowe, parki 

krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody etc.), 

                                                 
2  Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycz-

nej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, praca zbiorowa wykonana pod 
kierunkiem dr. K. Szpary, badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 
2009, s. 93. 
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 ukształtowanie powierzchni, piękno krajobrazu3. 
 Do najważniejszych walorów antropogenicznych zaliczono obiekty zabytko-
we, muzea, ciekawe miejsca, imprezy kulturalne, tradycje, obyczajowość, folklor  
i historię. Autorzy strategii wyróżnili osiem obszarów kulturowych: 

 kultura magnacka, ziemiańska, 
 kultura mieszczańska (np. Jarosław, Przemyśl, Krosno, Sanok, Jaśliska), 
 kultura włościańska (np. skanseny w Sanoku, Kolbuszowej i Zyndrano-

wej), 
 kultura religijna (np. cerkiew w Kalwarii Pacławskiej, klasztory w Leżaj-

sku i w Jarosławiu), 
 kultura prehistoryczna (np. Kopiec Tatarski w Przemyślu, Trzcinica – 

„Karpacka Troja”), 
 kultura żydowska (Lesko, Leżajsk, Rymanów, Jarosław), 
 kultura przemysłowa, 
 kultura militarna (Przemyśl, Linia Mołotowa, Bitwa Dukielska)4. 

 Można zauważyć znaczną koncentrację zarówno walorów przyrodniczych, jak 
i kulturowych w południowej i wschodniej części województwa. Północno- 
-zachodnia część regionu (część dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego) 
wydaje się być nieco uboższa w tym zakresie. Niekiedy jednak jest to kwestia nie-
wystarczającego wyeksponowania, wypromowania i ukazania szerszej grupie tury-
stów bardzo interesujących miejsc (m.in. obóz hitlerowski w Pustkowie – tzw. Góra 
Śmierci czy poniemiecki poligon doświadczalny rakiet V-1 i V-2 w okolicach miej-
scowości Blizna). 
 
 
2. Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w materiałach promo-

cyjnych 
 
 W wydawanych w województwie materiałach reklamowych promowany jest 
zarówno cały region, jak i poszczególne walory, szlaki turystyczne czy miejscowo-
ści. Do najważniejszych szlaków tematycznych Podkarpackiego zaliczono m.in.: 
Szlak Turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich, Szlak Militarny, Szlak Tury-
styczny Śladami Dzielnego Wojaka Szwejka, Szlak Turystyczny Śladami Aleksan-
dra Fredry. Jako produkty turystyczne promowane są m.in.: Szlak Architektury 
Drewnianej, różne formy turystyki aktywnej, w tym turystyka konna, rowerowa, 
żeglarstwo, kajakarstwo, sporty zimowe, szybownictwo i paralotniarstwo, wędkar-
stwo i łowiectwo. 
                                                 

3  Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013, Pod-
karpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., War-
szawa 2006, s. 47–48. 

4  Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego…, op.cit., s. 50–51. 
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 Wszystkie promowane formy turystyki odnoszą się w mniejszym lub więk-
szym zakresie do założeń strategii. Większość folderów i albumów ma piękną, 
kolorową szatę graficzną, liczne zdjęcia i mapy. Są to wydawnictwa w języku pol-
skim5, w języku angielskim6 – tych jest najwięcej. W mniejszym stopniu występują 
materiały wielojęzyczne, w tym głównie polsko-angielskie7, polsko-ukraińskie, ale  
i czterojęzyczne – polsko-angielsko-niemiecko-ukraińskie8. 
 Trudno jest zarzucić im jakieś braki, wydają się pełne, bardzo efektowne  
i komplementarne. Są również zwykle poprawnie opracowane pod względem mery-
torycznym przez kompetentnych autorów. Jednym z ciekawszych folderów jest 
opracowanie pt. Konna przygoda9. 
 

                                                 
5  Podkarpackie dla dzieci, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Depar-

tament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Rzeszów 2007, s. 35; Szlak 
architektury drewnianej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament 
Promocji Regionalnej i Sportu, s. 35; Szlaki tematyczne województwa podkarpackiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Promocji Regionalnej i Sportu,  
s. 23; Turystyka pielgrzymkowa, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departa-
ment Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Rzeszów 2007, s. 35; Wę-
drówki podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2007, s. 120. 

6  Active tourism, The Marshal’s Office of the Podkarpackie Voivodship, The Department 
of Promotion, Tourism and Sports, Rzeszów 2006, s. 35; Culture, Association for Development 
and Promotion of Podkarpackie Region “Pro Carpathia”, Podkarpackie Regional Tourist Organi-
zation, Podkarpackie Voivodship, West Ukrainian Travel Association from Lviv, Transcarpathian 
Enterprise Support “TES Fund” from Ushgorod, Agencja Reklamowa Studio Kolor s.c., Publica-
tion co-financed within the project: Cross-border promotion tools of the Polish-Ukrainian border 
area, from financial means of the European Regional Development Fund, within Cross-Border 
Cooperation Program Poland–Belarus–Ukraine INTERREG III A/TACIS CBC 2004–2006, 
Rzeszów 2008, s. 11; Horse-riding adventures, The Marshal’s Office of the Podkarpackie Voi-
vodeship, The Department of Promotion, Tourism and Sport, Rzeszów 2008, s. 20; Regional 
inspirations, The Marshal’s Office of the Podkarpackie Voivodship, The Department of Promo-
tion, Tourism and Sports, Rzeszów 2006, s. 35; Spa, The Marshal’s Office of the Podkarpackie 
Voivodship, The Department of Promotion, Tourism and Sports, Rzeszów 2006, s. 35; Treasures 
of the borderlands, Association for Development and Promotion of Podkarpackie Region “Pro 
Carpathia”, Podkarpackie Regional Tourist Organization, Podkarpackie Voivodeship, West 
Ukrainian Travel Association from Lviv, Transcarpathian Enterprise Support (TES) Fund from 
Ushgorod, Larus Studio Witold Ziaja, Publication co-financed within the project: Cross-border 
promotion tools of the Polish–Ukrainian border area, from financial means of the European Re-
gional Development Fund, within Cross-Border Cooperation Program Poland–Belarus–Ukraine 
INTERREG III A/TACIS CBC 2004–2006, Rzeszów 2008, s. 35. 

7  Województwo podkarpackie, Podkarpackie Province, folder promocyjny przygotowany 
na zlecenie Wydziału Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; Zamki, dwory i pałace, Castles, Palaces, Manor House, 
Wydawnictwo Arete II. 

8  Podkarpackie ABC, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Rzeszów 2007, s. 99. 

9  Konna przygoda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament 
Promocji, Turystyki i Sportu, Rzeszów 2008, s. 20. 
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3. Województwo podkarpackie w opinii odwiedzających w 2009 roku 
 
 Turyści z Polski, którzy odwiedzili województwo podkarpackie, zwracali 
uwagę na wiele pozytywnych kwestii. W szczególności podobał się im krajobraz 
(33%), czystość i estetyka otoczenia (13%), gościnność (prawie 10%), gastronomia, 
smaczne jedzenie (ok. 5%). Atrakcje turystyczne pojawiały się dopiero na kolej-
nych, odległych nieraz miejscach. Obcokrajowcy zwracali uwagę na czystość  
i estetykę otoczenia (23%), krajobraz (18%), gościnność (16%) i gastronomię (8%). 
Wskazywano również na elementy negatywnego wizerunku województwa. Turyści 
z Polski wskazywali tu złą jakość dróg (23%) i złe oznakowanie dróg (8%) oraz 
brak parkingów (prawie 8%). Problemem była również niedostateczna informacja 
turystyczna (ok. 7%). Obcokrajowcy, oprócz wymienionych wyżej negatywów, 
wskazywali dodatkowo na zaniedbane toalety10. 
 Do najczęściej odwiedzanych miejsc w Podkarpackiem należy zaliczyć Soli-
nę, Rzeszów, Przemyśl, Sanok, Łańcut, Bieszczady i inne. W tabeli 1 przedstawio-
no szczegółowe informacje na ten temat ogółem oraz według punktów badawczych 
(odpowiednio: Baranów Sandomierski, Krasiczyn, Łańcut, Podziemna Trasa Tury-
styczna w Rzeszowie, Sanok, Solina, Połonina Wetlińska). Sumując odpowiedzi 
pojawiające się w pierwszej dziesiątce i dwudziestce rankingu, można stwierdzić, 
że w większości znajdują się one w Bieszczadach (odpowiednio prawie 40% i pra-
wie 50%). Na kolejnych miejscach pojawia się Rzeszów, Przemyśl, Łańcut, Krasi-
czyn, Leżajsk, Jarosław, Krosno i Bolestraszyce (rysunek 1). 
 Bieszczady są więc niekwestionowanym, najważniejszym subregionem tury-
stycznym województwa podkarpackiego. Niekiedy traktuje się je zresztą jako jeden 
z najważniejszych subregionów turystycznych całych Karpat polskich11. Ponadto 
ruch turystyczny koncentruje się w znacznym stopniu w Rzeszowie i okolicach,  
w Przemyślu i okolicach oraz w rejonie Dołów Jasielsko-Sanockich. 
 

                                                 
10  Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycz-

nej województwa podkarpackiego op.cit., s. 93. 
11 K. Szpara, Bieszczady jako region turystyczny, w: Przestrzenne, gospodarcze i humani-

styczne aspekty turystyki, red. K. Szpara, M. Gwóźdź, Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo 
WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków–Rzeszów–Zamość 2009, 
s. 21–32. 



Magdalena Skała, Krzysztof Szpara 224 

Tabela 1 
 
Miejsca w woj. podkarpackim cieszące się największym zainteresowaniem odwiedzają-

cych (odwiedzone lub z zamiarem odwiedzenia) 
 

Miejsce 
% odpowiedzi w punkcie badawczym Ogółem 

% Bar Kra Łan PTT San Sol Wet 

Solina 5,7 13,3 12,5 4,5 14,5 25,4 13,9 13,5 
Rzeszów 15,2 11,2 15,4 19,4 2,9 3,4 2,7 9,2 

Przemyśl 8,2 24,4 7,0 6,3 1,3 2,1 4,0 7,8 
Sanok 0,5 6,4 5,3 4,6 16,4 8,7 5,0 7,1 

Łańcut 18,3 9,7 4,7 15,8 2,9 2,4 1,7 6,9 

Bieszczady 2,3 3,7 8,7 7,3 16,6 0,3 1,1 5,5 

Cisna 2,3 1,5 1,6 1,3 3,8 6,1 8,5 3,9 

Polańczyk 0,3 2,2 1,7 1,0 3,2 9,3 4,5 3,5 

Wetlina 3,1 0,9 0,6 1,0 3,7 3,3 7,4 3,1 
Ustrzyki 
Górne 

1,5 1,9 2,7 0,3 2,0 4,9 6,3 3,0 

Ustrzyki 
Dolne 

0,3 1,9 2,3 1,3 2,8 5,4 2,8 2,6 

Krasiczyn 6,4 1,4 4,7 3,7 0,8 0,7 2,3 2,5 
Leżajsk 7,2 1,4 8,1 1,5 0,0 0,1 0,0 2,1 
Lesko 0,0 0,7 0,9 1,5 4,5 3,0 1,8 1,9 
Połonina 
Wetlińska 

0,0 0,4 0,6 0,1 0,7 2,9 5,8 1,8 

Jarosław 2,3 3,7 3,1 2,4 0,0 0,8 0,2 1,7 

Komańcza 0,0 1,2 0,6 0,7 0,7 4,1 3,0 1,7 

Krosno 1,0 0,7 1,6 1,8 2,9 3,0 0,6 1,7 

Tarnica 0,8 0,1 0,0 0,3 0,1 1,2 4,2 1,1 

Bolestraszyce 0,0 3,3 0,2 1,5 0,3 0,1 0,1 0,9 
Baranów 
Sandom. 

1,0 1,1 2,2 1,3 0,4 0,0 0,1 0,8 

Połonina 
Caryńska 

0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,8 3,0 0,8 

Iwonicz 
Zdrój 

0,5 0,1 0,8 1,0 0,4 0,9 0,5 0,6 

Tarnobrzeg 5,9 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,6 
 
Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu…, op.cit., s. 48–49. 
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Rys. 1. Najczęściej odwiedzane miejsca w woj. podkarpackim  

Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu…, op.cit., s. 51. 

 

 
 

Rys. 2. Miejsca w woj. podkarpackim cieszące się największym zainteresowaniem 
odwiedzających 

Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu…, op.cit., s. 50. 
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Podsumowanie 
 
 Atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa województwa podkarpackiego decydu-
je o jego dużym potencjale turystycznym. Niekwestionowanym obszarem koncen-
tracji ruchu turystycznego są – postrzegane wciąż jako dzikie i bezludne – Biesz-
czady, będące od II wojny światowej jedynym fragmentem Karpat Wschodnich na 
terenie Polski. Bogactwo kulturowe mieszkających do lat czterdziestych grup etno-
graficznych i narodowościowych (Bojków, Łemków, Ukraińców, Żydów) jest ma-
gnesem przyciągającym turystów w południową część województwa. Ślady po 
istniejących, choć już zniszczonych, świątyniach można znaleźć do dziś w biesz-
czadzkim i beskidzkim krajobrazie. Cerkwie, łemkowskie i bojkowskie cmentarze 
czy żydowskie kirkuty, mimo ogromu zniszczeń, pozostały nadal ważnym elemen-
tem dziedzictwa kulturowego regionu, stanowiącym o jego atrakcyjności i unikato-
wości12. Jednocześnie jest to region, w którym liczba występujących granic (przy-
rodniczych, historycznych, kulturowych, religijnych i in.) jest największa13. Ich 
przekraczanie – dosłownie i w przenośni – stanowi okazję do odkrywania nowych 
obszarów i wrażeń.  
 Większość materiałów promocyjnych ukazujących potencjał turystyczny wo-
jewództwa podkarpackiego odnosi się do założeń przedstawionych w Strategii 
rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. Należałoby 
zadać sobie jednak pytanie, czy próba dotarcia do turysty przy pomocy folderów 
(nawet tak pięknie opracowanych) jest zasadna. Czy nie lepiej byłoby skoncentro-
wać się na innych narzędziach?  
 Niezwykle ważne jest umiejętne dobieranie środków reklamy do grup doce-
lowych. Wyniki badań przyjazdowego ruchu turystycznego pokazują, że prawie 1/3 
odwiedzających region to ludzie młodzi (26-35 lat), a osoby do 35 roku życia sta-
nowią prawie połowę turystów w województwie. Są to zwykle urzędnicy, nauczy-
ciele, przedsiębiorcy i handlowcy; duży jest również udział kadry zarządzającej. Są 
to często osoby deklarujące wykształcenie wyższe (ok. 50%). Wśród ankietowa-
nych 44% odwiedziło region za namową rodziny i znajomych, często znaczenie 
miała również chęć powtórnego odwiedzenia znanych już miejsc (16,7%). Do naj-
częściej wykorzystywanych mediów należał Internet (ponad 10%), foldery nato-
miast stanowiły źródło informacji zaledwie dla 2,2% respondentów. Warto zazna-
czyć, że województwo podkarpackie jest odwiedzane przez przedstawicieli wszyst-

                                                 
12  M. Koszałka, Zmiany krajobrazu kulturowego po II wojnie światowej na przykładzie cer-

kwi bieszczadzkich, w: Problemy turystyki i hotelarstwa, Zeszyt 4, Wydawnictwo Akademii 
Morskiej, Gdynia 2002, s. 106. 

13  M. Skała, K. Szpara, Diversity of borders in the Carpathian Euroregion based on the  
Bieszczady Mountains, w: Border and transborder tourism for European integration, red. W.J. 
Cynarski, K. Obodyński, A. Nizioł, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 
Rzeszów 2007, s. 67. 
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kich regionów Polski, najliczniej zaś przez mieszkańców województw: małopol-
skiego (19,3%), mazowieckiego (16,8%), lubelskiego (14,5%) i śląskiego (10,8%). 
Stanowili oni łącznie zdecydowaną większość (61,4%) odwiedzających atrakcje 
turystyczne regionu14. 
  Do stron internetowych można dotrzeć stosunkowo łatwo, ale czy odwiedza-
jący Podkarpackie mają rzeczywiście dostęp do folderów promocyjnych w miejscu 
zamieszkania? Dla kogo bądź do jakiej grupy skierowane są materiały ukazujące 
atrakcje turystyczne województwa? Należy zauważyć, iż tego typu materiały pro-
mujące region najczęściej są dostępne na targach branżowych lub zamówionych 
akcjach reklamujących województwo w skali kraju czy regionu (np. Euroregionu 
Karpackiego). Trafiają więc do osób, które zawodowo zajmują się pracą w turysty-
ce, prowadząc np. biura podróży.  
 Nie lepiej wygląda sytuacja na terenie województwa. Funkcjonujące tu centra 
informacji turystycznej zostały przez odwiedzających bardzo skrytykowane. Może 
należałoby wzorem wielu państw Europy Zachodniej wprowadzić powszechny 
dostęp do darmowych materiałów kartograficznych?  
 

TOURISM POTENTIAL OF THE PODKARPACIE REGION  
IN THE LIGHT OF RESEARCH ON TOURIST TRAFFIC 

 
Summary 

 
 In the area of the Podkarpacie region there are some of Poland’s most attractive 
tourism subregions. Outstanding tourist attractions certainly include the Bieszczady 
National Park, Lake Solina, the Palace and Park Complex in Łańcut, or the Old Town in 
Przemyśl. 
 Basing on a range of attractions, various tourist products are prepared and de-
scribed in many folders. Promotion includes both the whole region and its particular 
attractions, tourist routes, or localities. The most essential document concerning the 
region’s tourist function is “Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkar-
packiego na lata 2007-2013” – Strategy of Tourism Development for the Podkarpacie 
Region (Voivodeship) for the Years 2007-2013. 
 However, do the informational materials focus on appropriate places and attrac-
tions? Are they suitably promoted? In this article, the Authors compare the scope of the 
region’s promotion with an actual depiction of tourists’ interest in the Podkarpacie re-
gion. The study uses current results of research on tourist traffic in the Podkarpacie 
region. 
 

Translated by Agnieszka Maria Gernand 

                                                 
14  Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu…, op.cit., s. 93. 
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EUROREGIONY – POTENCJAŁ TURYSTYCZNY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że euroregiony przyczyniają się 
do aktywizacji funkcji turystycznej obszarów przygranicznych. Stanowią one swo-
isty potencjał pozwalający beneficjentom pozyskać dodatkowe fundusze i realizo-
wać projekty skutkujące rozwojem turystyki. Artykuł składa się z części teoretycz-
nej i empirycznej. Zaprezentowano tu model systemu turystyki euroregionalnej oraz 
omówiono wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o bazę małych projektów 
granicznych, uzyskaną z MSWiA. Efektem badań jest typologia i inwentaryzacja 
projektów turystycznych i paraturystycznych, zrealizowanych we wszystkich euro-
regionach w ramach funduszy przedakcesyjnych. 
 
 
1. Euroregiony jako problem badawczy nauk ekonomicznych 
 
 Procesy globalizacji i integracji europejskiej w znaczący sposób wpływają na 
organizację i funkcjonowanie rynków turystycznych. Coraz większe znaczenie  
w gospodarce turystycznej odgrywają regiony transgraniczne, zwane euroregiona-
mi. Przez „euroregiony funkcjonujące” rozumie się instytucje związku transgra-
nicznego, cechujące się zakończoną procedurą organizacyjno-legislacyjną1. Ponie-
waż euroregiony są jednostkami przestrzennymi powstałymi stosunkowo niedawno, 
pojawia się zatem potrzeba modyfikacji teorii turyzmu, w tym rozwiązań systemo-
wych z zakresu ekonomiki turystyki. Problematyka rynku euroregionalnego znajdu-

                                                 
1  Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2001, s. 658. 
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je się w spektrum zainteresowań zarówno makro-, jak i mikroekonomii. Pomocne 
okazuje się wyodrębnienie szczebla pośredniego, zwanego mezoekonomicznym2. 
Pojęcie mezosystemu wprowadzone zostało celem wypełnienia luki pomiędzy sto-
sowanymi w klasycznej ekonomii dwoma poziomami analizy: makro (badającej 
zachowanie się gospodarki jako całości) i mikro (badającej zachowanie się przed-
siębiorstw oraz gospodarstw domowych)3. Uważa się, że to właśnie na tym szcze-
blu, za pośrednictwem ekonomiki turystyki jako subdyscypliny ekonomii, koncen-
trują się właściwe badania gospodarki turystycznej4. Jednak różnice między współ-
pracą gospodarczą w skali narodowej i międzynarodowej doprowadziły do wyod-
rębnienia międzynarodowych stosunków ekonomicznych (MSE) jako odrębnej 
dyscypliny ekonomii5. Warto podkreślić, że przedmiotem zainteresowania MSE są 
„powiązania między przedsiębiorstwami, krajami i grupami krajów, występujące  
w skali międzynarodowej (rysunek 1), analizowane z dwóch punktów widzenia: 

 po pierwsze z punktu widzenia praw ekonomicznych rządzących zachowa-
niami przedsiębiorstw, krajów i grup krajów w procesie kształtowania mię-
dzynarodowych powiązań gospodarczych; 

 po drugie z punktu widzenia polityki ekonomicznej, którą prowadzą pod-
mioty gospodarcze, rozwijając powiązania międzynarodowe”6. 

 Nie sposób analizować działalności euroregionów w oderwaniu od międzyna-
rodowych stosunków ekonomicznych. Zagraniczna polityka ekonomiczna koncen-
truje się na analizie celów, środków i narzędzi stosowanych przez pojedyncze kraje 
w procesie rozwoju stosunków międzynarodowych. Z kolei międzynarodowa poli-
tyka ekonomiczna skupia się na ocenie metod koordynacji stosunków międzynaro-
dowych przez grupę państw. Podobnie jak w ekonomii, także w międzynarodowych 
stosunkach ekonomicznych analiza normatywna i pozytywna przeplatają się nawza-
jem. Rozróżnienie to jest istotne, gdy pozytywna wiedza z międzynarodowych sto-
sunków ekonomicznych znajduje zastosowanie w obszarze polityki ekonomicznej7.

 

 
   

                                                 
2  T. Studzieniecki, Transformacja turystyczna obszaru recepcyjnego na przykładzie miasta 

Gdańska, (praca doktorska), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001, s. 53. 
3  W.J. Otta, M. Gorynia, Regulacja sfery turystyki zagranicznej; przyczynek do teorii regu-

lacji systemów gospodarczych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Poznań 1991,  
s. 73. 

4  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 14. 

5  D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza 
NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991, s. 852. 

6  P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, War-
szawa 1998, s. 20. 

7  A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, s. 32. 
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Rys. 1. Zakres badawczy międzynarodowych stosunków ekonomicznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Gospodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z instytucją państwa 
uznawane bywają „za najważniejszy podmiot gospodarki światowej”8. Z kolei pań-
stwo poprzez decentralizację zyskuje możliwość włączania do gospodarki świato-
wej organów samorządu terytorialnego9. W ten sposób regiony w sposób pośredni 
mogą stać się uczestnikami międzynarodowych stosunków ekonomicznych. 
 Modyfikacja teorii ekonomiki turystyki, uwzględniająca ekonomiczne aspekty 
współpracy transgranicznej, wymaga „całościowego opisania turystyki”10. Umożli-
wia to model Leipera, uważany za przejrzysty i naturalny. Model taki przestawia 
turystykę w kategoriach trzech regionów11: 

 regionów docelowych, 
 regionów macierzystych, 
 regionów tranzytowych.  

 W literaturze anglojęzycznej dla określenia obszaru recepcji używa się okre-
śleń tourist destination area (obszar recepcji turystycznej) lub tourist destination 
zone (strefa recepcji turystycznej). Coraz częściej w języku polskim używa się 

                                                 
8  Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 16. 
9  Polityka gospodarcza…, op.cit., s. 17. 
10  L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2009, s. 29. 
11  Ibidem, s. 30. 
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określenia „destynacje turystyczne” lub po prostu „destynacje”. Termin ten został 
spopularyzowany przez unijny program EDEN, promujący najlepsze europejskie 
destynacje12. Zdaniem autora, z marketingowego punktu widzenia wyróżnić można 
10 szczebli destynacji turystycznych13. Szczególnym przypadkiem destynacji jest 
euroregion. Euroregion etymologicznie i ideologicznie nawiązuje do dwóch współ-
czesnych prądów regionalizmu i europeizmu14. Euroregiony w Polsce są specyficz-
nymi podmiotami rynku turystycznego. Jako organizacje składające się przede 
wszystkim z jednostek samorządu terytorialnego z jednej strony kierują się zasada-
mi gospodarki wolnorynkowej, z drugiej zaś – realizują cele społeczne. Instytucja 
euroregionu jest nierozerwalnie związana z procesem integracji europejskiej, dla 
której granice – „blizny historii” były jedną z barier15.  
 Euroregion jako obszar podzielony jest na komponenty narodowe (X1, X2, Xn). 
Bazując na koncepcji teorii zbiorów opcji (ang. theory of opportunity sets)16, w 
niniejszym opracowaniu zaproponowano nowy model, stworzony wyłącznie dla 
turystyki transgranicznej (rysunek 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Model turystyki w euroregionie 

Źródło: opracowanie własne. 

  
 W modelu zmodyfikowanym przez autora17, w oparciu o wytyczne Travisa18 
region docelowy zostaje nazwany obszarem recepcji, zaś macierzysty obszarem 

                                                 
12  http://www.europae.pl, 15.01.2010. 
13  T. Studzieniecki, Tourism marketing in transborder regions, w: P. Keller, T. Bieger, 

Marketing Efficiency, AIEST – Erich Schmidt Verlag, Berlin 2006. 
14  T. Studzieniecki, Euroregions – new potential destinations, “Tourism Review” 2006, nr 

4, s. 27. 
15  Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej, red. M. Gorzelak, J. Bachtler, M. Ka-

sprzyk, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004. 
16  G. Ashworth, op.cit., s. 20. 
17  T. Studzieniecki, Rola analizy systemowej w rozwoju turystyki, WSTiH w Gdańsku, 

Gdańsk 2006. 
18  L. Moutinho, S.F. Witt, Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, 

London 1989, s. 486. 
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emisji. Jednak ze względu na specyfikę turystyki transgranicznej19 pojawia się po-
trzeba dalszej modyfikacji systemu, zmierzająca do zastąpienia „regionu tranzyto-
wego” przez „relacje”. Do najważniejszych relacji zaliczyć należy transfer informa-
cji, transfer kapitału, transfer osób.  
 Z badań autora20 przeprowadzonych na grupie 108 regionów transgranicznych 
wynika, że 68% euroregionów składa się zaledwie z dwóch komponentów, 28% to 
euroregiony składające się z trzech komponentów, 2% to euroregiony składające się 
z czterech komponentów oraz 2% to euroregiony składające się z pięciu komponen-
tów narodowych. 
 Z kolei określenie liczby regionów emisji dla danego regionu recepcji ma 
charakter bardziej złożony. Istotne znaczenie odgrywa polityka regionalna Unii 
Europejskiej (np. poprzez arbitralne wskazywanie jednostek NUTS uprawnionych 
do korzystania z konkretnych programów współpracy transgranicznej) oraz krajowa 
i zagraniczna polityka społeczno-ekonomiczna poszczególnych państw na terenie 
obejmującym euroregion.  
 Podkreśla się, że „w krajach o rozwiniętych funkcjach turystycznych turystyka 
staje się istotnym czynnikiem polityki gospodarczej”21. Regulatorem procesów 
gospodarki turystycznej pozostaje państwo, jednak coraz większa rola w aktywiza-
cji funkcji turystycznej szczebla regionalnego przypada samorządowi terytorialne-
mu22. Samorządy zlokalizowane w obszarach przygranicznych korzystają ze specy-
ficznej renty peryferyjności, dzięki której, poprzez instytucje euroregionalne, mogą 
pozyskiwać dodatkowe fundusze unijne. Umożliwiają im one realizację projektów 
transgranicznych, w tym projektów turystycznych.  
   
 
2. Małe projekty euroregionalne a rozwój turystyki 
 
 Euroregiony pojawiły się w Polsce po transformacji ustrojowej. Pierwszy  
z nich (Nysa) powstał już w 1991 roku. Pod koniec XX wieku kolejne euroregiony 
powstawały wzdłuż wszystkich granic RP. W roku 2010 fukcjonowało w Polsce 16 

                                                 
19  A. Somorowska, T. Studzieniecki, Efekty synergiczne turystyki transgranicznej na przy-

kładzie projektu Ego, w: Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Akademia Ekono-
miczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 234. 

20  T. Studzieniecki, T. Mazurek, Euroregiony jako symbole współpracy transgranicznej  
w Europie, w: M. Adamowicz, A. Siedlecka, Rozwój współpracy edukacyjnej w regionie Biała 
Podlaska–Brześć, Wydawnictwo PWSA w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2007, s. 167. 

21  W.W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarki regionalnej, w: Gospo-
darka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 135. 

22  A. Panasiuk, Instrumenty polityki turystycznej w regionie, w: Gospodarka turystyczna  
w regionie…, op.cit., s. 16.  
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euroregionów23.  „Poligonem doświadczalnym” współpracy euroregionalnej była od 
początku granica polsko-niemiecka. Z kolei wyzwaniem dla polskiej administracji 
rządowej i samorządowej stała się granica wschodnia. Niektóre euroregiony nie 
zostały oficjalnie uznane (Szeszupa) inne (Łyna–Ława) z trudem wywalczyły nie-
zależność.  
  Władze wybranych euroregionów poprzez „Władzę Wdrażającą Programy 
Współpracy Przygranicznej PHARE” uzyskały możliwość dystrybucji funduszy na 
realizację projektów euroregionalnych. Wspólnoty Europejskie dostrzegły bowiem 
istotne znaczenie regionów przygranicznych w konsolidacji obszaru europejskiego. 
Z tego powodu merytorycznie i finansowo programy zmierzają do rozwoju współ-
pracy transgranicznej24.  
 Analizując działalność euroregionów, należy wyróżnić dwa etapy, a mianowi-
cie: przed wejściem Polski do Unii i po akcesji. Z ekonomicznego punktu widzenia 
bardziej zasadne będzie wyodrębnienie dwóch kategorii projektów: 

 realizowanych w ramach funduszy akcesyjnych, 
 realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. 

 Przedmiotem dalszej analizy jest tylko 15 euroregionów korzystających  
z programów współpracy przygranicznej PHARE25. W każdym z euroregionów 
uznano turystykę za jeden z priorytetów współpracy transgranicznej i zrealizowano 
projekty turystyczne i paraturystyczne. 
 Wskazanie projektów związanych z turystyką wymaga przyjęcia określonych 
założeń. Kwestia definicji i typologii projektów turystycznych jest stosunkowo 
nowym problemem naukowo-badawczym. Zdaniem L. Butowskiego26 projekty 
realizowane w ramach europejskiej polityki spójności podzielić można ze względu 
na następujące kryteria: 

 cel projektu;  
 parametry geograficzno-funkcjonalne obszaru realizacji i oddziaływania 

projektu (np. projekty turystyczne na obszarach miejskich, projekty tury-
styczne na dawnych obszarach wojskowych, projekty turystyczne na obsza-
rach nadmorskich i izolowanych); 

 kryteria formalne (np. status projektodawcy, źródło finansowania, progra-
my przedakcesyjne, okres programowania i cele polityki spójności, rodzaj 
programu, wartość projektu i inne). 

  Specyfiką małych projektów euroregionalnych jest bezpośrednia wymiana 
krajowych i zagranicznych beneficjentów (szkoły, gminy, organizacje pozarządo-

                                                 
23  http://www.mrr.gov.pl, 15.01.2010. 
24  Współpraca…, op.cit., s. 25. 
25  http://www.wwpwp.gov.pl, 15.01.2010. 
26  L. Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej 

w latach 1994–1999 i 2000–2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy  
i przestrzenny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.  
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we). Zdaniem eksperta27, niemal 90% projektów wymagało co najmniej jednej po-
dróży zagranicznej. Z tego powodu niemal wszystkie projekty generowały między-
narodowy ruch osobowy. W ten sposób można uznać je za paraturystyczne. 
 W niniejszym artykule zaproponowano 4 kategorie małych projektów eurore-
gionalnych (rysunek 3):  

 turystyczne „K” – projekty sklasyfikowane jako turystyczne; 
 turystyczne „S” – projekty posiadające w nazwie słowo turystyka; 
 paraturystyczne – projekty niesklasyfikowane jako turystyczne i nie zawie-

rające słowa turystyka w nazwie, jednak przyczyniające się do rozwoju tu-
rystyki w sposób pośredni lub bezpośredni; 

 inne – projekty, które nie przyczyniły się do rozwoju turystyki lub przy-
czyniły się w sposób znikomy. Do grupy tej zaliczono też projekty „tech-
niczne”, polegające na zarządzaniu przez euroregiony funduszami. 

 

  
 

Rys. 3. Podział małych projektów euroregionalnych w aspekcie funkcji turystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
2.1. Projekty turystyczne „K” 
 
 Analizując 3963 projekty znajdujące się w bazie danych WWPWP, zauważo-
no projekty przypisane do dwóch lub trzech kategorii oraz projekty nieprzypisane 
do żadnej kategorii. Projekty zawarte w bazie danych podzielone zostały na 11 

                                                 
27  Wywiad z Małgorzatą Samusjew – koordynatorem małych projektów granicznych w Eu-

roregionie Bałtyk. 
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kategorii, takich jak: turystyka, edukacja, kultura, sport, konferencja, publikacja, 
studia i analizy, spotkania, rozwój ekonomiczny, wyposażenie i inne. 
 Kategoria „turystyka” obejmuje 374 projekty, co stanowi 9,44% zasobów 
bazy. W trakcie prac badawczych zauważono, że przyjęty podział ma charakter 
uznaniowy. W grupie projektów turystycznych znalazły się i takie, których związek 
z turystyką jest odległy. Przykładem na to są następujące projekty: 

 „Powiatowe zawody drwali”, 
 „Współpraca ratowników”, 
 „Cmentarze wojskowe”. 

 Z kolei niektóre projekty, które zdaniem autora można by określić jako tury-
styczne, przyporządkowano innym kategoriom. Przykładem na to jest Konferencja 
naukowa „Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji 
w Europie. Euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing”, zorganizowana  
w euroregionie Nysa. 
 Największą liczbę projektów sklasyfikowanych jako turystyczne odnotowano 
w euroregionach na granicy polsko-niemieckiej: Nysa, Pomerania, Pro Europa Via-
drina, Szprewa–Nysa–Bóbr (rysunek 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Liczba projektów sklasyfikowanych jako turystyczne w euroregionach z udzia-
łem Polski 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zdaniem autora bazowanie na oficjalnych klasyfikacjach mogłoby prowadzić 
do niedoszacowania miejsca turystyki. Tym bardziej, że w wielu euroregionach 
uznawano turystykę za jeden z priorytetów. „Bardzo istotną część działalności euro-
regionu Pomerania stanowi wspieranie turystyki i promowanie przedsiębiorczości. 
W turystyce upatruje się wielką szansę rozwoju województwa zachodniopomor-
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skiego, położonego nad Bałtykiem, urzekającego pięknem lasów, jezior i rezerwa-
tów przyrody. W ramach tego priorytetu dofinansowano Centrum Informacji Tury-
stycznej i Doradztwa Euroregionu Pomerania”28.  
 Podsumowując i biorąc pod uwagę subiektywizm klasyfikacji projektów  
w bazie danych, autor utwierdził się w przekonaniu, że konieczne jest opracowanie 
nowej metody selekcji projektów turystycznych. Metodę tę omówiono w kolejnej 
części opracowania. 
 
2.2. Projekty turystyczne „S” 
 
 Kompleksową bazę danych uzyskaną we WWPWP PHARE przekonwertowa-
no do programu Microsoft Word, następnie poddając elektronicznej analizie tytuły 
3963 projektów, znaleziono 318 dokumentów zawierających w nazwie słowa po-
chodne od słowa „turystyka” (tabela 1). Podobną metodę stosowano już w krajo-
wych i zagranicznych pracach badawczych29.  

Tabela 1 
 

Projekty turystyczne „S” 
 

Lp. Kategoria Opis 
Liczba 

projektów 

1. Imprezy 
projekty polegające na zorganizowaniu imprezy tury-
styczno-krajoznawczej lub innego wydarzenia z wyłą-
czeniem konferencji 

25 

2. Promocja 
projekty dotyczące działań w zakresie informacji  
i promocji turystycznej  

77 

3. Koncepcja 
projekty „miękkie” w zakresie prac związanych bezpo-
średnio lub pośrednio z rozwojem turystyki 

102 

4. 
Zagospoda-
rowanie 

projekty polegające na zagospodarowaniu przestrzeni 
turystycznej i rozwoju infrastruktury 

25 

5. Wydawnictwo 
projekty polegające na wydaniu mapy, przewodnika lub 
innego opracowania turystycznego 

39 

6. Produkty 
Projekty polegające na kreacji produktu, stworzeniu 
systemu obsługi lub rezerwacji oraz przygotowaniu 
planu lub strategii 

27 

7. Konferencje 
Projekty polegające na organizacji konferencji, szkole-
nia lub innego spotkania poświęconego turystyce 

23 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych WWPWP PHARE. 

                                                 
28  Raport o wykorzystaniu funduszu SPF PHARE CBC w Euroregionie Pomerania. Budżety 

1995–1997, Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania, Szczecin 
2001, s. 13–14. 

29  E. Dziedzic, Postrzeganie turystyki w makrootoczeniu politycznym w Polsce, w: Gospo-
darka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, SGH w Warszawie, Warszawa 2006, s. 136. 
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  Analiza projektów pozwala zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowią pro-
jekty nazwane koncepcyjnymi. Jednak ogromną rolę odegrały projekty o charakte-
rze marketingowym (promocja i wydawnictwa). Stanowiły one łącznie 36,47% 
wszystkich projektów turystycznych. Wydarzenia (imprezy i konferencje) stanowi-
ły 15,09% projektów. Najmniej projektów zaowocowało efektywnym zagospoda-
rowaniem przestrzeni turystycznej. 
 Zorganizowane przez beneficjentów imprezy dotyczyły przede wszystkim 
turystyki kwalifikowanej. Drugą mniejszą grupę stanowiły wydarzenia kulturalno- 
-rozrywkowe. Dowodzi tego terminologia użyta w nazwach projektów. Zorganizo-
wano sześć rajdów (pieszych, rowerowych, narciarskich). Dwukrotnie zorganizo-
wano regaty.  
 Udział w targach turystycznych stanowił najbardziej popularną formę działań 
promocyjnych realizowanych przez beneficjentów projektów „turystycznych”. Aż 
31 projektów miało bowiem w nazwie „targi turystyczne”. Na kolejnym miejscu 
znalazły się działania związane z informacją. Relatywnie niewielką grupę stanowią 
projekty zwane produktami.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Euroregiony, pomimo braku uregulowań prawnych, stanowią istotny element 
potencjału turystycznego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przy-
granicznych. Jednak nie są one typowymi destynacjami, gdyż pełnią funkcje za-
równo ekonomiczne, jak społeczne. Brakuje obiektywnych mierników, by ocenić 
ich wpływ na rozwój gospodarki turystycznej. Możliwe jest jednak oszacowanie 
wielkości środków pozyskanych przez nie pośrednio lub bezpośrednio na rozwój 
turystyki. Rozwój turystyki odbywa się głównie przez realizację projektów. Prawie 
90% projektów miało charakter paraturystyczny, gdyż generowały one międzyna-
rodowy ruch osobowy. Pojęcie i podział projektów turystycznych ma charakter 
uznaniowy. System ewidencji pozwala na wyodrębnienie projektów turystycznych 
w oparciu o klasyfikację WWPWP lub w oparciu o tytuł projektu. Konieczne staje 
się poszukiwanie dodatkowych kryteriów klasyfikacji projektów. 
 
 

EUROREGIONS - TOURISM POTENTIAL 
 
 

Summary 
 
 The article aims at proving that euroregions contribute to stimulating tourist ac-
tivities in the cross-border areas. They constitute a specific potential allowing the bene-
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ficiaries to attract additional funds and develop projects resulting in tourism develop-
ment. 
 The article constitutes of two parts: theoretical and empirical, in which the author 
presents the model of the euroregional tourism system and describes the outcome of the 
research conducted on the data base of small cross-border projects obtained from the 
Ministry of the Interior Affairs and Administration. As the outcome of the research, the 
typology and the inventory of tourism projects and tourism-related projects developed 
in all euroregions within the framework of pre-accession funds are created. 
 

Translated by Ewa Kurjata 
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OCENA STANU I WARUNKÓW ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE MILICKIM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka jest postrzegana jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko, 
oddziałujące na różne sfery życia regionu czy miejscowości. Bez wątpienia jest ona 
zjawiskiem przestrzennym, psychologicznym, kulturowym, a także ekonomicznym. 
Jej szczególny wydźwięk wynika z faktu, iż oprócz typowych uczestników rynku 
turystycznego aktywizuje również wiele innych sektorów gospodarki, pełni rolę 
stymulatora wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru recepcji tury-
stycznej. Stanowi także kluczowy i priorytetowy składnik rozwoju każdego regio-
nu, a zwłaszcza tych, które obfitują w bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe 
czy kulturowe. Zdaniem wielu teoretyków i praktyków przedmiotu turystyka jest  
i będzie w najbliższych latach najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki świa-
ta, przynoszącą największe dochody i stale zwiększającą zatrudnienie.  
 Głównym celem stymulowania turystyki jest społeczno-gospodarczy rozwój 
danego regionu. Jednakowoż wkład turystyki w ten rozwój w dużej mierze zależy 
od charakteru środowiska destynacji, polityki lokalnych władz i decyzji podejmo-
wanych przez menedżerów branży turystycznej1. Co więcej, to właśnie specyfika 
obszaru decyduje o tym, jakiego typu turyści będą tam przyjeżdżać i ile pieniędzy 
wydadzą2. Wielkość tych wydatków jest również pochodną poziomu oferowanych 
usług turystycznych i stanu infrastruktury, toteż atrakcyjność obszaru recepcji,  

                                                 
1  D.J. Telfer, Zarządzanie turystyką a rozwój, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender  

i R. Sharpley, PWE, Warszawa 2008, s. 234. 
2  Ibidem, s. 239. 
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a tym samym oferowanych produktów turystycznych, jest determinowana przez 
obraz wykreowany w świadomości potencjalnych nabywców3.  
 Turyści poszukują ciekawych, odmiennych lub wyjątkowych miejsc umożli-
wiających uprawianie konkretnych form turystyki. Dlatego utrzymywanie atrakcyj-
nego i jednocześnie nieskażonego środowiska jest niezbędne dla rozwoju funkcji 
turystycznej destynacji. Wielu turystów chce dowiedzieć się czegoś nowego o in-
nych społeczeństwach, nacjach i kulturach a także doświadczyć tej odmienności na 
własnej skórze4. 
 Zasoby turystyczne (naturalne i antropogeniczne) nie stanowią atrakcji tury-
stycznych dopóki nie zostaną tak przygotowane, aby stały się dostępne i atrakcyjne 
dla turystów. Dlatego też zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym dużą 
wagę przywiązuje się do polityki wspierania turystyki. Powszechnie uważa się ją za 
skuteczną receptę na bolączki społeczno-ekonomiczne nękające poszczególne re-
giony. Turystyka często też bywa wykorzystywana jako sposób na promocję, bu-
dowanie świadomości, wizerunku regionu w kraju i za granicą. Niewątpliwie może 
ona przysporzyć wiele korzyści, ale może również stanowić źródło społecznych 
problemów. 
 
 
1. Cel i przedmiot opracowania 
 
 W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące diagnozy stanu 
i potencjału turystycznego dla rozwoju turystyki w powiecie milickim. Celem pod-
jętych badań była próba oceny funkcji turystycznej obszaru badań poprzez określe-
nie i ocenę jego walorów turystycznych, elementów zagospodarowania turystycz-
nego oraz skali ruchu turystycznego.  
 Materiał analityczny stanowiły wyniki badań empirycznych, przeprowadzo-
nych w 2008 i 2009 roku. Przy gromadzeniu wiedzy faktualnej korzystano z kwe-
stionariusza wywiadu. Posługiwano się także metodą rozmów kierowanych oraz 
metodą obserwacji uczestniczącej. Zaletą ich jest możliwość zadawania dodatko-
wych pytań, umożliwiających lepsze poznanie badanego problemu. Badania prze-
prowadzono wśród 19 właścicieli obiektów świadczących usługi turystyczne na 
terenach wiejskich powiatu (populacja generalna). Badaniami sondażowymi zaś 
objęto 38 mieszkańców nieprowadzących działalności turystycznej (wybór celowo-
losowy) oraz pracowników Urzędów Gmin (44 urzędników) wchodzących w skład 
powiatu milickiego.  

                                                 
3  A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-

nie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001, s. 136. 
4  R. Sharpley, Turystyka a środowisko, w: Zarządzanie turystyką, red. L. Pender i R. Shar-

pley, PWE, Warszawa 2008, s. 315–316. 
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 Dodatkowym źródłem danych były informacje publikowane w statystyce po-
wszechnej, Banku Danych Regionalnych, które posłużyły do przeprowadzenia ana-
lizy w ujęciu dynamicznym za okres 2004–2008. 
 
 
2. Charakterystyka obszaru badań 
 
 Powiat milicki położony jest w północno-wschodniej części województwa 
dolnośląskiego przy granicy z Wielkopolską, w dolinie rzeki Baryczy. Położony 
jest on na obszarze wschodniej części Obniżenia Milicko-Głogowskiego (makrore-
gion geograficzny stanowiący równoleżnikowy pas obniżeń o charakterze pradolin-
nym), której centralną część zajmuje Kotlina Milicka (mezoregion fizycznogeogra-
ficzny)5. 
 Powiat milicki został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administra-
cyjnej. Jest to powiat ziemski, w skład którego wchodzą trzy gminy: Milicz – gmina 
miejsko-wiejska oraz dwie gminy wiejskie – Cieszków i Krośnice. Powiat milicki 
zajmuje obszar 715 km2, co stanowi 3,6% obszaru województwa dolnośląskiego, 
plasując go na 209 pozycji w kraju. Zamieszkuje tu 36 868 mieszkańców6, co daje 
średnią gęstość zaludnienia na poziomie 52 osoby na 1 km2. Na obszarach wiej-
skich mieszka ponad ⅔ mieszkańców (liczba mieszkańców miasta Milicz – 11 899 
osób), średnia gęstość zaludnienia wynosi 36 osób na 1 km2, co świadczy o znacz-
nym oddaleniu mieszkańców od siebie. 
 
 
3. Elementy potencjału turystycznego powiatu milickiego 
 
 Dobrze zaprojektowany, poprawnie zbudowany i właściwie zarządzany pro-
dukt turystyczny w dobie silnej konkurencji pozwoli obszarowi recepcji turystycz-
nej na społeczno-gospodarczy rozwój. Ważną rolę w projektowaniu produktu tury-
stycznego pełni określenie potencjału turystycznego regionu. Potencjał turystyczny 
destynacji tworzą zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie tury-
styczne, dostępność komunikacyjną), a także funkcjonalne (tj. warunki ekonomicz-
ne, polityczne, kulturowe, społeczno-demograficzne, psychologiczne, technolo-
giczne, ekologiczne), warunkujące rozwój funkcji turystycznej obszaru recepcji7.  

                                                 
5  J. Uglis, Rola agroturystyki w rozwoju gospodarczym powiatu milickiego, w: Rola tury-

styki w gospodarce regionu, vol. II, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej, 
red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Monografie WSH, Wrocław 2009, s. 374. 

6  Stan na 31.12.2008 r. 
7  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  

s. 52. 
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Z uwagi na ograniczone ramy tego opracowania w dalszej części zostaną scharakte-
ryzowane tylko zasoby strukturalne potencjału turystycznego. 
 
3.1. Walory turystyczne 
 
 Walory turystyczne oznaczają zespół elementów środowiska przyrodniczego 
i pozaprzyrodniczego (antropogeniczne), które wspólnie lub każde z osobna są 
przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej 
danego miejsca, miejscowości lub obszaru8.  
 Atrakcyjność i ilość walorów są determinantami rozwoju ruchu turystycznego, 
a zbyt niska ranga lub ich brak, słaba dostępność komunikacyjna i niezadowalający 
stan urządzeń turystycznych oznaczają jego brak, zatem mają one szczególnie duże 
znaczenie przy wyborze kierunków wyjazdów turystycznych. Oczywiście ważna 
jest percepcja obszaru przez turystów, ale również przez jego mieszkańców. Zda-
niem prawie ⅔ badanych mieszkańców oraz 88,6% pracowników urzędów gmin 
powiat milicki jest atrakcyjny turystycznie. Natomiast dla 11 mieszkańców i 4 
urzędników nie jest atrakcyjny, trzech (łącznie) respondentów nie miało zdania. 
 Powiat milicki należy do miejsc bardzo malowniczo położonych i atrakcyj-
nych turystycznie. Zdaniem badanych, atrakcją turystyczną obszaru badań są walo-
ry przyrodnicze i krajobrazowe (rysunek 1). Respondenci uznali także ciszę i spo-
kój za ważny element atrakcyjności powiatu, podkreślano też rolę walorów zdro-
wotnych, co wynika z faktu, że obszar ten obfituje w duże połacie lasów sosno-
wych, które mogłyby stanowić bazę dla leczenia chorób dróg oddechowych. Są to 
również idealne tereny do uprawiania nordic walkingu, który jest wykorzystywany 
np. podczas terapii osób odczuwających problemy z układem krążenia. 
 

                                                 
8  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2002, s. 88. 
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Rys. 1. Atrakcje turystyczne powiatu milickiego (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zdecydowanie jest to obszar o małym uprzemysłowieniu i dużych zasobach 
przyrodniczo-krajobrazowych, sprzyjających rozwojowi turystyki. Znajdują się tam 
liczne tereny do czynnego wypoczynku. Podstawowym walorem tego obszaru jest 
położenie w czystym ekologicznie regionie, wolnym od zanieczyszczeń, o czystym 
powietrzu i niskiej urbanizacji.  
 Niewątpliwym atutem przyciągającym turystów jest to, że obszar ten stanowi 
część największego w Polsce Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, który zo-
stał utworzony w 1996 roku. Fenomenem tego parku są kompleksy stawów ryb-
nych, do których przylegają tereny podmokłe, torfowiska, lasy łęgowe, grądy, olsy 
– teren ten zajmuje powierzchnię 8 tys. ha. Znajduje to odzwierciedlenie w bogac-
twie i bioróżnorodności flory i fauny. Na obszarze całego parku stwierdzono wy-
stępowanie 121 zespołów roślinnych – naturalnych, półnaturalnych i synantropij-
nych. Występują tam 42 gatunki roślin chronionych, w tym 28 objętych ochroną 
ścisłą, stwierdzono również 34 gatunki ryb. 
 Osobliwością fauny jest założony w 1963 roku ornitologiczny rezerwat przy-
rody „Stawy Milickie” (o powierzchni 5325 ha), obejmujący największe w Europie 
Środkowej kompleksy stawowo-łąkowe-leśne, stanowiące miejsce lęgowe (169 
gatunków) i odpoczynku w czasie przelotów wielu gatunków ptaków wodnych  
i błotnych. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że obszar ten został wpisany  
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w 1995 roku (jako jeden z 13 ekosystemów9 które Polska zgłosiła) do spisu obsza-
rów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu w ramach Międzynarodowej 
Konwencji o Obszarach Wodno-Błotnych sporządzonego w Ramsar. Omawiany 
obszar został również objęty programem ochrony „Living Lakes”, obok takich 
akwenów, jak Jezioro Bodeńskie, jezioro Bajkał i Morze Martwe. Ponadto obszar 
ten (kompleks Stawy Milickie) w opracowanej próbie klasyfikacji atrakcyjności 
turystycznej Polski dla zagranicznej turystyki przyjazdowej otrzymał dwie gwiazd-
ki10 (w skali trzygwiazdkowej)11, a za dominujący rodzaj walorów uznano walory 
krajoznawcze.  
 Wielkie kompleksy stawów hodowlanych budzą zainteresowanie nie tylko 
rybaków i wędkarzy, ale głównie ornitologów, przyrodników czy też fotografików 
(birdwatching).  
 Ponadto rozległe kompleksy leśne, w których dominują drzewostany sosnowe 
niskich i średnich klas wieku, na siedliskach borowych i lasowych oraz równinne 
terenu, przyciągają miłośników wędrówek pieszych, konnych, a także rowerowych.  
 Walory przyrodnicze i krajoznawcze ziemi milickiej wzbogacają znajdujące 
się tam cenne zabytki architektury i budownictwa, stanowiące żywe świadectwo 
kultury, historii sprzed wielu wieków. Część z tych zabytków jest ujęta w rejestrze 
zabytków, pozostałe zostały umieszczone w spisie zabytków Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków we Wrocławiu. Do najcenniejszych pod względem architekto-
nicznym i kulturalnym zaliczyć można m.in. zespół pałacowo-parkowy w Miliczu  
z końca XVIII w., ruiny zamku w Miliczu oraz ruiny pałacu w Cieszkowie, kościół 
drewniany w Trzebicku. Obok licznych walorów przyrodniczo-krajoznawczych  
o atrakcyjności regionu decydują walory wydarzeń (imprezy kulturalne). Ich specy-
fika polega na tym, że nie są one dostępne stale, ale mają charakter sezonowy.  
W powiecie większość z nich odbywa się cyklicznie. Niektóre z nich mają zasięg 
lokalny, ponadregionalny, ale i ogólnopolski. Wykaz najważniejszych imprez za-
prezentowano w tabeli 1. 
 

                                                 
9  http://www.ramsar.org, 20.08.2008. 
10  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyczna Polski, PWE, War-

szawa 2002, s. 182. 
11  *** – bardzo wysokie wartości artystyczne i historyczne dużych zgrupowań obiektów  

i zespołów architektonicznych w połączeniu z istotnymi walorami krajobrazowymi, unikatowe 
obiekty przyrodnicze o wysokich walorach krajobrazowych,  

 ** – wysokie wartości historyczne i artystyczne zgrupowań obiektów, zespołów i poje-
dynczych obiektów architektury interesujących krajobrazowo, inne zabytki kulturowe, rzadkie 
obiekty przyrodnicze o znacznych wartościach krajobrazowych,  

 * – mniejsze zgrupowania i pojedyncze obiekty architektury, zabytki i przejawy działal-
ności kulturowej osadzone w charakterystycznym krajobrazie, wybrane interesujące obiekty 
przyrodnicze. 
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Tabela 1 
 

Imprezy kulturalne organizowane w powiecie milickim 
 

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantas  Parada Konstytucji 
Międzyregionalny Festiwal Chóralnej Pieśni 
Maryjnej 

Święto Karpia Milickiego – 
Dni Doliny Baryczy 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Dni Ziemi Milickiej  
Herodiada – Przegląd Zespołów Kolędniczych, 
Obrzędowych i Jasełkowych 

Dni Ziemi Cieszkowskiej 

Festiwal Ekologiczny Święto Sadów w Wierzchowi-
cach 

Festyn konny w Olszy Konkurs Piosenki Patriotycz-
nej 

Dożynki Gminne, Powiatowe Piknik z okazji Święta Policji 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
3.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 
 Elementy zagospodarowania turystycznego często bywają nazywane bazą 
turystyczną turystyki. Służą one zaspokojeniu potrzeb turystów podczas pobytu  
w miejscach recepcyjnych oraz wspomagają czy też uzupełniają walory turystycz-
ne12. Urządzenia składające się na zagospodarowanie turystyczne można podzielić 
na urządzenia turystyczne, których podstawową funkcją jest obsługa uczestników 
ruchu turystycznego (baza noclegowa, gastronomiczna, towarzysząca), oraz paratu-
rystyczne, z których turyści korzystają tylko jako jedna z wielu grup użytkowni-
ków. 
 Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego destynacji jest 
baza noclegowa. Obejmuje ona turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz prywatną bazę noclegową (kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne).  
 Na terenie powiatu milickiego do końca lipca 2008 roku funkcjonowało 12 
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (rysunek 2), w tym dwa 
obiekty hotelowe (4* i 1*), dysponujące łącznie 933 miejscami noclegowymi. War-
to podkreślić, iż w 2009 roku baza noclegowa powiatu zwiększyła się o nowy 
obiekt (motel), dysponujący 49 miejscami. 
 
 

                                                 
12  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op.cit., s. 53. 
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Rys. 2. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 

Źródło: opracowanie własne13. 

 
 Obok obiektów zbiorowego zakwaterowania na terenie analizowanego powia-
tu usługi noclegowe świadczą osoby prywatne, prowadzące gospodarstwa agrotury-
styczne i pokoje gościnne.  
 W celu określenia skali prywatnej bazy noclegowej w sierpniu 2008 roku 
przeprowadzono badania empiryczne. Objęto nimi 19 obiektów (populacja general-
na) zajmujących się działalnością turystyczną na terenach wiejskich. 
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału źródłowego stwierdzono, że 
zgodnie z definicją agroturystyki, kryterium posiadania czynnego gospodarstwa 
rolnego spełniało tylko 15 obiektów. Pierwsze gospodarstwa agroturystyczne roz-
poczęły świadczenie usług agroturystycznych w 1992 roku (dwóch respondentów). 
Rok ten traktowany jest także jako data rozpoczęcia działalności agroturystycznej 
przez rolników na Dolnym Śląsku14. 
 Badane gospodarstwa agroturystyczne dysponowały łącznie 45 pokojami,  
w których znajdowało 135 miejsc noclegowych (dwa obiekty nie oferowały miejsc 
noclegowych, a jedynie całodzienny pobyt na terenie gospodarstwa, jak też możli-
wość rozbicia namiotu). Pozostałe cztery badane obiekty dysponowały 26 miejsca-
mi noclegowymi w ośmiu pokojach. 

                                                 
13  baza noclegowa – http://www.intur.com.pl/baza.htm, 15.12.2009. 
14  W. Hasiński, M. Głaz, S. Kemona, Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów 

gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, w: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach 
wiejskich, red. E. Pałka, Studia Obszarów Wiejskich, tom 5, Warszawa 2004, s. 145. 
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 Drugim, oprócz bazy noclegowej, podstawowym elementem zagospodarowa-
nia turystycznego jest sieć punktów gastronomicznych. Z badań A. Spychały15 wy-
nika, że na terenie gmin wchodzących w skład analizowanego powiatu w 2006 roku 
funkcjonowało 38 obiektów gastronomicznych w kategoriach: restauracje (9), sto-
łówki (1) oraz bary i kawiarnie (28). Natomiast na podstawie wyników badań prze-
prowadzonych przez autora ustalono, że na terenie powiatu w 2008 roku działal-
ność gastronomiczną prowadziło 112 obiektów (tabela 2).  
 

Tabela 2 
 

Baza gastronomiczna 
 

Wyszczególnienie Liczba obiektów 
Obiekty żywienia zbiorowego: 

 otwarte, 
w tym małej gastronomii, 

 zamknięte. 

 
85 
43 
27 

 
Źródło: opracowanie własne16. 
 
 Uzupełnieniem sieci obiektów gastronomicznych jest sieć dobrze zaopatrzo-
nych sklepów spożywczych, które umożliwiają zakup produktów w celu sporzą-
dzania posiłków we własnym zakresie. Ich liczba jest dość duża i są one stosunko-
wo dobrze zaopatrzone. Są one czynne również w okresach weekendowego nasile-
nia ruchu turystycznego, co stwarza odpowiednie warunki dla ożywienia ruchu 
turystycznego. 
 Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego, uzupełniającym bazę 
noclegową i gastronomiczną, jest baza towarzysząca. Obejmuje ona te obiekty 
i urządzenia, które umożliwiają uprawianie różnych form turystyki; zostały one 
wybudowane z przeznaczeniem dla turystów.  
 Jednymi z ważniejszych elementów omawianej bazy są obiekty i urządzenia 
sportowo-rekreacyjne. Na terenie gminy Milicz usługi sportu i rekreacji reprezen-
towane są m.in. przez: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu, któremu podlega 
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego – Karłów, na terenie którego zlokalizowany 
jest jedyny basen odkryty (czynny w sezonie letnim), w planach jest budowa krytej 
pływalni, korty tenisowe, boisko oraz wypożyczalnia rowerów. Ośrodkowi Sportu  
i Rekreacji podlega także hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki 

                                                 
15  A. Spychała, Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, 

w: Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego – stan i perspektywy badań, red. S. Piecha, 
Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXV, PAEK, Warszawa 2009, s. 90. 

16  Dane uzyskane w powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu. 
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siatkowej wraz z siłownią. Ponadto w 2008 roku zostało otwarte boisko piłkarskie 
pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, w sąsiedztwie którego 
obecnie dobiega końca budowa boisk do piłki ręcznej, siatkowej oraz kortów teni-
sowych. Oprócz tego w gminie Krośnice w 2007 roku otwarto Centrum Edukacyj-
no-Turystyczno-Sportowe, na którego terenie znajdują się cztery ziemne korty teni-
sowe (dwa ze sztuczną trawą i dwa z nawierzchnią poliuretanową), pełnowymiaro-
we boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz dwa boiska wielofunkcyjne. Działa 
tu również wypożyczalnia rowerów i drobnego osprzętu (np. lornetki, przewodni-
ki). Obecnie (w styczniu 2010 roku) będzie oddana do użytku hala sportowa. Na-
tomiast na terenie gminy Cieszków, zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy, 
zakłada się wybudowanie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego,  
w skład którego wejdą m.in.: boiska sportowe, kręgielnia, korty tenisowe, siłownia, 
kawiarnia i restauracja. 
 Na terenie powiatu wyznaczono także liczne szlaki turystyczne i ścieżki przy-
rodnicze, które sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi krótko- jak i długookresowe-
mu. Obejmują one ponad 224 km oznakowanych szlaków turystycznych o różnej 
długości i skali trudności. Wytyczono cztery interesujące ścieżki przyrodnicze  
(o łącznej długości 27 km), mające charakter kilkukilometrowych tras spacerowych, 
umożliwiających poznanie ciekawych ekosystemów. Prowadzą one przez najcie-
kawsze fragmenty lasów oraz przez udostępnione do zwiedzania kompleksy sta-
wów rybnych. Daje to turystom możliwość bliższego kontaktu ze środowiskiem 
naturalnym. Sprzyja temu również długość optymalnego okresu korzystania 
z letnich walorów krajobrazowych środowiska przyrodniczego, który wynosi od 
140 do 150 dni17. 
 Zagospodarowanie turystyczne, obok walorów turystycznych, jest jednym  
z głównych czynników przyciągających turystów i zapewniających im właściwe 
warunki wypoczynku i rekreacji. W trakcie badań terenowych poproszono respon-
dentów o ocenę stanu zagospodarowania turystycznego badanego powiatu. Ponad 
43% respondentów (łącznie w obu grupach) uznało stan zagospodarowania jako 
dostateczny, natomiast dla 20,7% jest on niedostateczny. W grupie mieszkańców 
średnia ocena wyniosła 2,9 pkt, natomiast w grupie pracowników 2,7 pkt (rysunek 
3). Na pytanie, czy na terenie powiatu powinny powstać nowe obiekty turystyczne 
– tylko dwóch respondentów z grupy mieszkańców i jeden w grupie pracowników 
odpowiedziało „nie”. 
 

                                                 
17  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, op.cit., s. 67. 
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Rys. 3. Ocena stanu zagospodarowania turystycznego 

Źródło: opracowanie własne (1 – mieszkańcy, 2 – pracownicy). 

 
 
4. Ocena intensywności ruchu turystycznego 
 
 W celu dokonania oceny intensywności ruchu turystycznego obszaru badań 
przeprowadzono analizę, w której posłużono się zestawem pięciu wskaźników. 
Wyniki tej analizy zamieszczono w tabeli 3.  
 Interpretując wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a, stwierdzono, że w ana-
lizowanym okresie mieścił się on w przedziale 2,1–2,6, co oznacza, że na 1 stałego 
mieszkańca przypadało średnio 2,4 miejsca noclegowego (1,7 w województwie 
dolnośląskim). Natomiast analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego 
(wskaźnik Schneidera), stwierdzono, że na jednego stałego mieszkańca w 2008 
roku przypadało 34,3 turystów korzystających z noclegów. W ramach analizy 
wskaźnika rozwoju bazy noclegowej stwierdzono wzrost jego wartości o prawie 
30% w analizowanym okresie. 
 W 2008 roku w stosunku do poprzedniego roku w województwie dolnoślą-
skim nastąpił niewielki spadek liczby turystów korzystających z noclegów. Nie-
mniej jednak w 11 powiatach więcej turystów skorzystało z noclegu niż w 2007 



Jarosław Uglis 252 

roku. Najwyższy przyrost, bo aż ponad 45%, odnotowano właśnie w powiecie mi-
lickim18, przy wzroście liczby miejsc noclegowych o 23,4%. 
 

Tabela 3 
 

Wskaźniki intensywności ruchu turystycznego 
 

Wyszczegól-

nienie 

Wskaźnik 

funkcji 

turystycz-

nej  

Baretje’a 

intensywności ruchu 

turystycznego 
wykorzy-

stania 

pojemności 

noclegowej 

gęstości rozwoju 

bazy 

noclego-

wej 

według 

Schneidera 

według 

Charvata 

ru-

chu 

bazy 

noclego-

wej 

2004 2,4 25,1 97,8 40,3 13,0 1,3 10,4 

2005 2,6 29,5 118,7 45,2 15,2 1,4 11,2 

2006 2,6 28,7 108,3 41,4 14,8 1,3 11,0 

2007 2,1 23,6 96,0 46,7 12,2 1,1 11,5 

2008 2,5 34,3 115,2 45,5 17,7 1,3 13,5 

Średnia 2,4 28,2 107,2 43,8 14,6 1,3 11,5 

Odchylenie 

standardowe 
0,2 4,2 10,1 2,8 2,1 0,1 1,2 

 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 Analizując liczbę udzielonych noclegów, należy stwierdzić, że po niskiej fre-
kwencji w 2007 roku (rysunek 4) ich liczba wzrosła o 20%. 
 Analizując liczbę turystów zagranicznych korzystających z noclegów na tere-
nie powiatu milickiego, należy stwierdzić, że ich liczba w 2008 roku wyniosła 856 
osób i była wyższa o 93,2% w stosunku do poprzedniego roku, a pod względem 
liczby udzielonych noclegów nastąpił wzrost o 99,1%. 
 Analizując liczbę turystów korzystających z noclegów w badanych kwaterach 
agroturystycznych i pokojach gościnnych, można stwierdzić, że w 2008 roku ponad 
¼ usługodawców przyjęła do 40 turystów, natomiast od 41 do 60 turystów 63,2% 
obiektów, zaś zdaniem dwóch respondentów ponad 80 turystów rocznie. 
 

                                                 
18  Turystyka w województwie dolnośląskim w 2008 r., „Informacja sygnalna” 2009, nr 4, 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 7–8. 
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Rys. 4. Wykorzystanie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 

Źródło: opracowanie własne19. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka jest coraz częściej postrzegana jako koło napędowe wzrostu gospo-
darczego regionu, miejscowości, mierzonego zarówno wysokością dochodu, jak  
i liczbą zatrudnionych. Możliwości rozwoju funkcji turystycznej obszaru recepcji 
zależą w głównej mierze od jego potencjału. Niewątpliwie powiat milicki jest ob-
szarem atrakcyjnym turystycznie, ponieważ jest terenem o wybitnych walorach 
środowiska przyrodniczego. Posiada korzystne warunki dla rozwoju turystyki 
(znaczne i urozmaicone zasoby turystyczne). Zdecydowanie preferowane będą tu 
rodzaje turystyki, których istnienie oparte jest na ścisłym związku z przyrodą 
(m.in.: agroturystyka, ekoagroturystyka, ekoturystyka, birdwatching), a także inne 
formy zawierające elementy przyrodnicze (np. aktywna, kwalifikowana, kulturowa 
itp.).  
 Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że rozwój turystyki 
na terenie powiatu milickiego może stanowić ważny element rozwoju, ale także 
promocji regionu.  
 
 

                                                 
19  Korzystający z bazy noclegowej – http://www.intur.com.pl/baza.htm, 15.12.2009. 
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ASSESSMENT OF THE ACTUAL STATE AND CONDITIONS  
OF TOURISM DEVELOPMENT IN MILICKI DISTRICT 

 
 

Summary 
 
 
 The aim of the study is to show the actual state and conditions of tourism devel-
opment in Milicki district. The results indicate that Milicz region has huge development 
potential for tourism, because it is one of especially predestined regions of Lower Sile-
sia. Its characteristic feature is a really unusual complex of carp ponds in the nature 
reserve of „Stawy Milickie”, which in 1995 was included on the list of the protected 
areas under the Ramsau Convention. It covers an area of 8000 hectares and there are 
many species of plants, wild animals and birds. Diversified nature and culture of Milicki 
district can offer a lot to potential tourist. Looking ahead, it is going to become one of 
the most popular areas on weekend recreation and relaxation for local and international 
tourists. It has touristic potential (attractions, infrastructure), which is a chance for this 
region development. 
 

Translated by Jarosław Uglis 
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OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBIEKTÓW ZBIOROWEGO 
ZAKWATEROWANIA POWIATÓW PRZYGRANICZNYCH  

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
  
 Baza noclegowa turystyki jest głównym składnikiem determinującym recepcję 
w obszarach wysokiej atrakcyjności turystycznej1. Rozwija się ona bardzo nierów-
nomiernie na jednostkach przestrzennych (np. miasta, powiaty, województwa, ma-
kroregiony), co związane jest z różnym stopniem rozmieszczenia walorów przyrod-
niczych i antropogenicznych, ale także z aktualnym poziomem rozwoju społeczno- 
-gospodarczego (np. dostępność komunikacyjna). 
 Województwo podkarpackie od wschodu graniczy z Ukrainą i od południa ze 
Słowacją, a według podziału administracyjnego obowiązującego od 1999 roku po-
wiatami ziemskimi granicznymi są, w kierunku od północy, następujące powiaty: 
lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński  
i jasielski, a ponadto dwa powiaty grodzkie – miasta Przemyśl i Krosno. Duża 
atrakcyjność położenia tych powiatów stwarza wysokie możliwości rozwoju na ich 
terenie turystyki oraz prowadzenia polityki samorządowej, nastawionej m.in. na 
rozwój turystycznej bazy noclegowej. 
 Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania (TOZZ) na Podkarpaciu 
stanowiły w 2005 roku 4,6% wszystkich działających w Polsce2. Na 100 km2 po-

                                                 
1  J. Wysokiński, Europejski rynek hotelowy, „Studia Turystyczne” 2005, nr 2, s. 92–93. 
2  P. Żegleń, B. Cisek, Raport pt. Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim 

w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp.  
z o.o., Kutno 2007, s. 37, http://www.turystykadlapracy.org, 21.10.2009. 
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wierzchni w woj. podkarpackim przypadało 1,7 obiektów turystycznych, w kraju 
zaś – 2,2. Na 10 tys. mieszkańców woj. podkarpackiego przypadało 88 miejsc noc-
legowych, w kraju natomiast było to 149 miejsc. W 2005 roku około 550 tys. osób 
korzystało z TOZZ w woj. podkarpackim, tj. 3,3% korzystających z tego typu 
obiektów w kraju, z czego 11% stanowili turyści zagraniczni. Wśród gości zagra-
nicznych większość stanowili sąsiedzi zza wschodniej granicy, tj. Ukraińcy 
(37,8%). 
 W pracy przedstawiono analizę statystyczną stanu liczbowego podaży i popy-
tu turystycznych obiektów noclegowych powiatów przygranicznych woj. podkar-
packiego. W analizie wykorzystano metody statystyki opisowej, analizę regresji 
oraz metodę wzorcową porządkowania liniowego. Materiałem badawczym są dane 
liczbowe Banku Danych Regionalnych o infrastrukturze turystycznej powiatów, 
zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie3. 
Wszystkie obliczenia w pracy wykonano programem Excel. 
 
 
1. Powiaty przygraniczne województwa podkarpackiego 
 
 Powstałe w 1999 roku woj. podkarpackie jest położone w południowo- 
-wschodniej części kraju. Graniczy z woj. świętokrzyskim, lubelskim, Ukrainą, 
Słowacją i woj. małopolskim. Aktualnie jest podzielone na 21 powiatów ziemskich 
i 4 powiaty grodzkie. Granicznymi powiatami z Ukrainą i Słowacją są kolejno: 
lubaczowski (LUB), jarosławski (JAR), przemyski (PRZ), bieszczadzki (BIE), leski 
(LES), sanocki (SAN), krośnieński (KRO) i jasielski (JAS). Na terenach powiatów 
PRZ i KRO leżą powiaty grodzkie Przemyśl i Krosno. Dalej będziemy rozpatrywać 
od strony potencjału bazy noclegowej łącznie powiat PRZ i Przemyśl (PRZ+mP) 
oraz powiat KRO i Krosno (KRO+mK). Takie połączenia uznajemy za konieczne, 
gdyż chcemy w dalszej części traktować powiaty jako spójne obszary przygranicz-
ne.  
 Powierzchnię (km2) i ludność (stan za 2007 rok w tys. osób) powiatów przy-
granicznych (uporządkowanych rosnąco dla powierzchni) podaje rys. 1. 

                                                 
3  Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2005–2007. Informacje i opracowa-

nia statystyczne, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2008. 
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Rys. 1. Dane o powiatach przygranicznych i ich wykres punktowy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na wykresie nie zauważa się jakiejś prawidłowości między powierzchnią  
a liczbą ludności dla wymienionych powiatów. Występuje tutaj zarówno przypadek 
powiatów o małej powierzchni i dużej liczbie ludności (JAS), jak również o dużej 
powierzchni i małej liczbie mieszkańców (BIE, LUB). Powiaty na rysunku 1 tworzą 
dwa skupienia: I – JAS, LES, KRO+mK, JAR oraz II – BIE, SAN, PRZ+mP, LUB. 
Przygraniczność powiatów, czyli długość granic, jakie one tworzą z linią granicy 
państwa, jest dość mocno zróżnicowana (rysunek 2). 
 Zasadniczo dwa powiaty mają położenie przygraniczne równoleżnikowe 
(LUB, JAR), natomiast pozostałe południkowe. Szczególnie długie granice pań-
stwowe tworzą powiaty LUB i PRZ+mP i BIE z Ukrainą, natomiast graniczące ze 
Słowacją powiaty LES, SAN i KRO+mK mają podobne długości granic, a nieco 
mniejszą tworzy powiat JAS.  
 Na terenach powiatów przygranicznych zlokalizowanych jest wiele wybitnych 
walorów przyrodniczych i antropogenicznych4. W szczególności należy tutaj wy-
mienić dwa parki narodowe  Bieszczadzki i Magurski5, liczne parki krajobrazowe 
i rezerwaty przyrody6. Znajdują się tutaj liczne szlaki turystyczne i przejścia gra-
niczne pozwalające na rozwijanie turystyki międzynarodowej w sezonie letnim, jak 
i zimowym7.  
 

                                                 
4  S. Kłos, Bieszczady, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 72–73, 85. 
5  S. Kłos, Osobliwości Beskidu Niskiego, Wyd. „Libra”, Rzeszów 2004, s. 9, 11–13. 
6  S. Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie – przewodnik, Pruszków–Olszanica 2008, 

s. 21, 59–70.  
7  S. Orłowski, Na bieszczadzkich obwodnicach, cz. 2, Mała obwodnica, Podkarpacki Insty-

tut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009, s. 5, 145–153.  

Powiaty 
Powie-

rzchnia 

Lud- 

ność 

JAS 831 114,8 

LES 835 26,6 

KRO+mK 969 157,2 

JAR 1029 122,1 

BIE 1139 22,2 

SAN 1224 94,7 

PRZ+mP 1258 138,0 

LUB 1308 57,0 

 

Ludność (tys.) 

Powierzchnia (km2) 
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Rys. 2. Mapa powiatów przygranicznych woj. podkarpackiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
2. Potencjał bazy noclegowej powiatów przygranicznych 
 
 Potencjał bazy noclegowej danego regionu turystycznego stanowią jego 
obiekty noclegowe. Potencjał ten wyrażają cztery zasadnicze atrybuty: liczba obiek-
tów, ich rodzajowość, pojemność i lokalizacja. Każdy z atrybutów odmiennie wyra-
ża stronę jakościową podaży turystycznej. Duża liczba obiektów o niskim standar-
dzie użytkowym nie sprzyja większemu ruchowi turystycznemu, z kolei mniejsza 
ich liczba, dobrze usytuowana w krajobrazie terenu, gustownie zaplanowanych 
architektonicznie i o wysokim standardzie będzie pozytywnie przyczyniać się do 
większego ich wykorzystania przez turystów.  
 Rodzajowość obiektów noclegowych turystyki według GUS obejmuje: hotele 
(H), motele (M), pensjonaty (P), inne obiekty hotelowe (IOH), domy wycieczkowe 
(DW), schroniska (SCH), schroniska młodzieżowe (SCHM), szkolne schroniska 
młodzieżowe (SSCHM), ośrodki wczasowe (OW), ośrodki kolonijne (OK), ośrodki 
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szkoleniowo-wypoczynkowe (OS-W), domy pracy twórczej (DPT), ogólnodostępne 
domki turystyczne (ODT), kempingi (K), pola biwakowe (PB), ośrodki wypoczyn-
ku sobotnio-niedzielnego (OWSN), zakłady uzdrowiskowe (ZU) oraz inne nieskla-
syfikowane (INK). Wymienione obiekty charakteryzują się różną pojemnością 
wyrażoną liczbą pokoi i miejsc noclegowych. W przypadku obiektów hotelarskich 
(H, M, P, IOH) ważna jest ich kategoria oraz liczba pokoi 1- i 2-osobowych.  
 Zdolność do recepcji ruchu turystycznego danego regionu najlepiej oddaje 
liczba udostępnianych miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania (TOZZ). Odpowiednie dane dla powiatów przygranicznych  
w 2008 roku podano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych według ich rodzajów 
 

Obiekty LUB JAR PRZ+mP BIE LES SAN KRO+mK JAS Suma 
H 23 97 680 242 161 226 353   1782 
M   13   13 
P     362 139   501 
IOH 116 158 225 171 15 125 41 851 
DW     46 149 277   472 
SCH     94 90   184 
SCHM     55   55 
SSCHM 305 240 163 524 110 202 100 1644 
OW   75 80 245 1269 100 169   1938 
OS-W 64   73 392 1133 55 56 1773 
ODT   5 22 20 346 99 23 40 555 
K     160 220 70   450 
PB     335 160 200   695 
ZU 410   540 764   1714 
INK   165 258 199 192 34 144   992 
Suma 918 753 1599 2081 5011 1046 1974 237 13619 
 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 W tabeli 1 brak jest obiektów OK, DPT i OWSN. Podano w niej także łączną 
liczbę miejsc noclegowych dla poszczególnych rodzajów oraz w powiatach. Pod 
względem liczby obiektów wyraźnie dominującym nad pozostałymi jest powiat 
LES (5011 miejsc), a dalej BIE (2081) i KRO+mK (1974). 
 Znacząco odstającym, o bardzo niskiej liczbie miejsc noclegowych, jest po-
wiat JAS. Zauważa się ponadto, że niektóre rodzaje obiektów występują bardzo 
rzadko w powiatach przygranicznych, gdzie pojedyncze wystąpienia dotyczą M  
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i SCHM, a dwukrotne dla P i SCH, natomiast dużą krotność występowania mają H, 
SSCHM, ODT (7 razy) oraz OW, OS-W, INK (6 razy). 
 Potencjał turystyczny obiektów zbiorowego zakwaterowania (TOZZ) powia-
tów przygranicznych do całego woj. podkarpackiego wyrażony ich udziałem pro-
centowym przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Udziały procentowe liczby miejsc noclegowych powiatów przygranicznych do 
całego woj. podkarpackiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Udziały procentowe na poziomie 100% dotyczące P, SCH, OW, K i ZU ozna-
czają, że wszystkie te obiekty noclegowe są zlokalizowane w powiatach przygra-
nicznych.  
 Dane w tabeli 1 mogą być także przedstawione w wielkościach względnych  
w przeliczeniu na 100 km2 oraz 10 000 mieszkańców dla każdego powiatu przygra-
nicznego. Jednakże takiej analizy szczegółowej nie będziemy tutaj prowadzić, ze 
względu na ograniczoną objętość pracy. Zajmiemy się tylko wielkościami łącznymi 
(ostatni wiersz tabeli 1), dotyczącymi TOZZ dla lat 2007 i 2008 (tabela 2). 
 Powiaty ujęte w tabeli 2 zostały podane w kolejności rosnących wielkości 
liczby miejsc noclegowych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w 2008 roku. 
Wszystkie wskaźniki w tabeli 2 są najkorzystniejsze dla powiatu LES, co wskazuje 
na zlokalizowanie na jego terenie wysokiego potencjału obiektów noclegowych. 
Sąsiadujący z nim powiat BIE jest porównywalny z powiatem KRO+mK w przeli-
czeniu na 100 km2, ale znacznie dominuje nad powiatem KRO+mK w przeliczeniu 
na 10 000 mieszkańców, co jest efektem niskiego jego zaludnienia. Bardzo niskimi 
wskaźnikami charakteryzuje się powiat JAS, co oznacza nie w pełni rozwiniętą 
bazę noclegową na jego terenie, a zarazem szansę na rozwinięcie nowoczesnej in-
frastruktury turystycznej wokół Beskidu Niskiego.  
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Tabela 2 
 

Dane o liczbie obiektów i miejsc noclegowych w przeliczeniu na 100 km2  
oraz 10 000 mieszkańców 

 

Powiaty 
Przeliczenie na 100 km2 Przeliczenie na 10 000  

mieszkańców 
obiekty miejsca obiekty miejsca 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
JAS 1,1 1,1 28,5 28,5 0,8 0,8 20,6 20,6 
JAR 1,3 1,4 69,7 73,2 1,1 1,1 58,7 61,7 
SAN 1,3 1,4 82,1 85,5 1,7 1,8 106,1 110,5 
PRZ+mP 2,0 1,9 129,4 127,1 1,8 1,7 118,0 115,9 
KRO+mK 3,1 3,3 205,1 203,7 1,9 2,0 126,4 125,6 
LUB 1,4 1,4 110,2 70,2 3,2 3,2 253,0 161,1 
BIE 3,0 3,1 173,8 182,7 15,3 15,8 891,9 937,4 
LES 7,4 7,3 595,3 600,1 23,3 22,9 1868,8 1883,8 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
  
3. Analiza rejestrowanego ruchu turystycznego powiatów przygranicznych  

w latach 2007–2008 
 
 Rozwój infrastruktury TOZZ w regionach turystycznych jest podyktowany 
głównie obsługą ruchu turystycznego w zakresie udostępniania noclegów turystom 
krajowym (rezydentom) oraz zagranicznym. Dla przeprowadzenia analizy porów-
nawczej tego ruchu przyjęto dwa lata 2007 i 2008 (tabela 3). Są to lata szczególne, 
kiedy w 2007 roku odnotowywana była wysoka koniunktura gospodarcza, a w 2008 
roku wystąpił ogólnoświatowy kryzys finansowy, mający duży wpływ na kształto-
wanie się dynamiki turystyki międzynarodowej na terenie Europy, a także w woj. 
podkarpackim8.  
 W tabeli 3 podano także indeks wyrażający procentowy udział wielkości zja-
wiska w 2008 roku do 2007 roku. Jeżeli chodzi o liczbę obiektów noclegowych, to 
w porównywanych latach nie odnotowano większych zmian. Dotyczy to także 
miejsc noclegowych, choć w powiecie LUB nastąpił spadek aż o 26,7%. Liczba 
rezydentów korzystających z TOZZ w porównywanych latach nieznacznie się 
zmieniała, ale większy spadek odnotowano w powiatach PRZ+mP (-16,2%) i SAN 
(-13,1%), natomiast w powiecie KRO+mK wystąpił przyrost o 20,9%. Z kolei dla 

                                                 
8  W. Wagner, Ocena ruchu turystycznego w krajach Europy w okresie kryzysu finansowe-

go w latach 2007–2009, PSNARiT, Poznań 2009, s. 297–308. 



Wiesław Wagner, Jan Krupa 262 

korzystających turystów z zagranicy duży spadek wystąpił w powiatach LES  
(-76,1%), JAR (-54,5%) i LUB (-50%).  
 

Tabela 3 
 

Dane o rejestrowanym ruchu turystycznym w powiatach przygranicznych  
woj. podkarpackiego w latach 2007–2008 

 

Powiaty Lata Obiekty 
Miejsca 

noclegowe

Korzystający Udzielone noclegi 

rezydenci zagraniczni rezydenci zagraniczni 

tys. tys. tys. tys. 

LUB 
2007 18 1442 10,0 0,4 83,1 1,4 
2008 18 918 10,8 0,2 89,2 1,4 

Indeks 100,0 63,7 108,0 50,0 107,3 100,0 

JAR 
2007 13 717 15,3 3,3 45,9 5,4 
2008 14 753 15,2 1,5 44,7 2,4 

Indeks 107,7 105,0 99,3 45,5 97,4 44,4 

PRZ+mP 
2007 25 1628 53,6 12,6 76,9 27,3 
2008 24 1599 44,9 15,4 79,8 21,4 

Indeks 96,0 98,2 83,8 122,2 103,8 78,4 

BIE 
2007 34 1980 37,7 1,6 110,5 6,2 
2008 35 2081 38,7 1,8 99,4 7,2 

Indeks 102,9 105,1 102,7 112,5 90,0 116,1 

LES 
2007 62 4971 121,3 6,7 511,8 54,6 
2008 61 5011 117,5 1,6 535,4 8,6 

Indeks 98,4 100,8 96,9 23,9 104,6 15,8 

SAN 
2007 16 1005 28,3 2,1 46,5 5,1 
2008 17 1046 24,6 1,7 43,5 3,1 

Indeks 106,3 104,1 86,9 81,0 93,5 60,8 

KRO+mK 
2007 30 1987 38,8 3 265,5 6,8 
2008 32 1974 46,9 3,3 292,2 10,1 

Indeks 106,7 99,3 120,9 110,0 110,1 148,5 

JAS 
2007 9 237 3,5 0,1 7,5 0,1 
2008 9 237 3,4 0,1 6,6 0,1 

Indeks 100,0 100,0 97,1 100,0 88,0 100,0 
 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 Podobne tendencje zauważa się dla udzielonych noclegów. Z wymienionych 
powiatów dominującym pod względem liczby udzielonych noclegów okazał się 
powiat LES, a dalej powiat KRO+mK – z dwukrotnie mniejszą liczbą udzielonych 
noclegów. Tak więc potencjał turystyczny w postaci rozwiniętej infrastruktury 
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obiektów noclegowych w powiatach przygranicznych przekłada się na korzystają-
cych i udzielone noclegi.  
 W związku z porównywaniem ruchu turystycznego w latach 2007–2008 warto 
przyjrzeć się, jak zmieniała się długość pobytu w poszczególnych powiatach rezy-
dentów i turystów zagranicznych. Dla jednoczesnego zestawienia wszystkich in-
formacji o korzystających (K-07, K-08), udzielonych noclegach (UN-07, UN-08), 
długości pobytu (D-07, D-08), % zmian korzystających w 2008 roku do 2007 roku 
(przekątna główna) oraz udzielonych noclegów (przekątna lewoskośna, kolor sza-
ry), przygotowano diagram czworokątny, przedstawiony na rysunku 4. 
 

 

UN-07 7,5 46,5 45,9 76,9 83,1 110,5 265,5 511,8 UN-07 

 D-07 2,1 4,7 3,0 2,7 2,2 2,1 6,8 4,2 D-07 

K-08 Powiaty JAS SAN JAR 

PRZ+

mP LUB BIE 

KRO+

mK LES Powiaty D-08 UN-08 

3,4 JAS 97,1       88,0 JAS 1,9 6,6 

10,8 SAN  108,0     93,5  SAN 4,0 43,5 

15,2 JAR   99,3   97,4   JAR 2,9 44,7 

24,6 

PRZ+ 

mP    86,9 103,8    PRZ+mP 3,2 79,8 

38,7 LUB    107,3 102,7    LUB 2,3 89,2 

44,9 BIE   90,0   83,8   BIE 2,2 99,4 

46,9 

KRO+ 

mK  110,1     120,9  KRO+mK 6,2 292,2 

117,5 LES 104,6       96,9 LES 4,6 535,4 

K-08 Powiaty JAS SAN JAR 

PRZ+

mP LUB BIE 

KRO+

mK LES Powiaty D-08 UN-08 

 K-07 3,5 10 15,3 28,3 37,7 53,6 38,8 121,3 K-07  

 

Rys. 4. Diagram czworokątny oceny korzystających i udzielonych noclegów  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Najdłuższe pobyty rezydentów w 2007 roku odnotowano w powiatach: 
KRO+mK (6,8 dnia), SAN (4,7) i LES (4,2), natomiast w 2008 roku KRO+mK 
(6,2), LES (4,6) i SAN (4,0). Dla turystów zagranicznych długości pobytów przed-
stawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 
 

Średnia długość pobytu turystów zagranicznych 
 

 LUB JAR PRZ+mP BIE LES SAN KRO+mK JAS 

2007 3,5 1,6 2,2 3,9 8,1 2,4 2,3 1,0 

2008 7,0 1,6 1,4 4,0 5,4 1,8 3,1 1,0 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W podanym zestawieniu niektóre wielkości są zaskakujące. W powiecie LUB 
długość pobytu wzrosła prawie dwukrotnie, w BIE pozostała na wysokim podob-
nym poziomie (4 dni) w obu latach, natomiast znacznie zmniejszyła się ona w po-
wiecie LES z 8,1 w 2007 roku do 5,4 w 2008 roku. 
 Porównując dane dotyczące: (1) liczby obiektów, (2) miejsc noclegowych, 
korzystających (3) ogółem, (4) rezydentów, (5) turystów zagranicznych oraz udzie-
lonych noclegów (6) ogółem, (7) rezydentów i (8) turystów zagranicznych w latach 
2007 i 2008 dla wymienionych powiatów przygranicznych, przeprowadzono dla 
nich weryfikację hipotezy zerowej o braku różnic między latami testem t-Studenta 
na zadanym poziomie istotności 0,19. We wszystkich ośmiu przypadkach nie było 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.  
 Dla sprawdzenia, jaka zachodzi zależność liniowa dla rezydentów między 
liczbą udzielonych noclegów (cecha objaśniana), a korzystającymi (cecha objaśnia-
jąca), oszacowano model regresji liniowej10. Oba oszacowane modele wraz ze 
współczynnikami korelacji liniowej przedstawiono na rysunku 5. Wykresy korela-
cyjne wskazują na odstający powiat LES oraz na koncentrowanie się pozostałych 
powiatów w obszarze niskiej liczby korzystających i udzielonych noclegów. Konfi-
guracja punktów na wykresach w obu latach jest podobna.  
 Kolejność wymienionych powiatów na rysunku 5 odpowiada liczbie udzielo-
nych noclegów. Wysokie współczynniki korelacji liniowej wskazują na dobre do-
pasowanie linii regresji do danych empirycznych. Z oszacowanego modelu dla 
2007 roku wnioskujemy, że przy zwiększeniu się korzystających o 1 osobę  
w TOZZ należy oczekiwać przeciętnie zwiększenia się udzielonych noclegów o 4, 
natomiast dla 2008 roku jest to 4,6.  
 

                                                 
9  M. Sobczyk, Statystyka, Wyd. UMCS, Lublin 2000. 
10  A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka. Teoria i zadania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 

2001. 
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Rys. 5. Wykresy korelacyjne i oszacowane modele regresji dla korzystających i udzie-
lonych noclegów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dla zbadania, jak kształtuje się zależność między liczbą udzielonych nocle-
gów (cecha Y) a liczbą ludności (X1), miejsc noclegowych (X2) i korzystających 
(X3) zastosowano model liniowej regresji wielokrotnej11. Wyniki przeprowadzo-
nych obliczeń podaje zestawienie, gdzie odpowiednio: R – współczynnik korelacji 
wielokrotnej, F – statystyka Fishera-Snedecora w analizie wariancji w regresji, b0, 
b1, b2, b3, statystyka t – statystyka t-Studenta dla weryfikacji hipotezy o istotności 
cechy przyczynowej (niezależnej) oraz prawdopodobieństwo – obliczona wartość 
prawdopodobieństwa odrzucania hipotezy zerowej (tabela 5). 
 W modelu pierwszym istotnymi cechami okazały się X1 i X2, w drugim 
wszystkie trzy cechy są istotne, natomiast w modelach trzecim i czwartym nieistot-
na jest liczba ludności. Oba modele w 2008 roku pokazują odpowiednio, że przy 
wzroście 1 miejsca noclegowego w TOZZ przeciętnie zwiększa się liczba udzielo-
nych noclegów o 3,32 (rezydenci) i 3,03 (zagraniczni), natomiast przy wzroście  
1 korzystającego z TOZZ następuje przeciętnie wzrost udzielonych noclegów  
o 2,39 (rezydenci) i 7,7 (zagraniczni).  
 

                                                 
11  Ibidem. 

JAS, LUB, JAR, SAN,, BIE, 

KRO+mK, PRZ+mP, LES  

JAS, LUB, JAR, SAN, BIE,  

PRZ+mP, KRO+mK , LES  
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Tabela 5 
 

Wyniki obliczeń analizowanych wskaźników 
 

Lata Turyści Statystyki R F b0 b1 b2 b3 

2007 

Rezydenci 
Oceny  0,982 35,4 -185,33 1,00 0,19 -2,28 
Statystyka t - - -3,06 2,39 4,22 -1,46 

Prawdopodobieństwo - 0,002 0,04 0,07 0,01 0,22 

Zagraniczni 
Oceny  0,979 31,61 -332,53 2,06 0,44 -12,02 
Statystyka t - - -3,10 2,81 3,05 -2,18 

Prawdopodobieństwo - 0,003 0,04 0,05 0,04 0,09 

2008 

Rezydenci 
Oceny  0,960 15,79 -7,92 -0,02 0,01 1,95 
Statystyka t - - -0,86 -0,25 3,32 2,39 

Prawdopodobieństwo - 0,011 0,44 0,82 0,03 0,08 

Zagraniczni 
Oceny  0,981 33,59 -0,89 0,01 0,00 1,20 
Statystyka t - - -0,40 0,57 3,03 7,70 

Prawdopodobieństwo - 0,003 0,71 0,60 0,04 0,00 
 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 Traktując dane w tabeli 3 dla dwóch lat jako pary danych, wyznaczono dla 
nich odległości euklidesowe. Pozwalają one wskazać, jakie są podobieństwa mię-
dzy powiatami przygranicznymi dla korzystających i udzielonych noclegów, za-
równo dla rezydentów, jak i turystów zagranicznych. Odpowiednie obliczenia poda-
ją dwa zestawienia w tabelach 6 i 7. 
 

Tabela 6 
 

Podobieństwa między powiatami przygranicznymi dla korzystających i udzielonych 
noclegów (turyści krajowi) 

 
Rezydenci Udzielone noclegi

K
or

zy
st

aj
ąc

y 

Powiaty LUB JAR PRZ+ BIE LES SAN KRO+ JAS 

LUB  58,0 11,3 29,2 618,8 58,5 272,9 112,0 

JAR 6,9 46,8 84,6 676,6 1,3 330,9 54,1 

PRZ+mP 55,4 48,5 38,9 629,8 47,3 284,0 100,9 

BIE 39,3 32,5 17,1 592,6 85,0 247,4 138,6 

LES 154,2 147,3 99,3 114,9 677,1 346,1 730,7 

SAN 22,9 16,0 32,4 16,9 131,5 331,4 53,7 

KRO+m 46,2 39,5 14,9 8,3 108,6 24,6  384,9 

JAS 9,8 16,7 65,1 49,2 164,0 32,6 56,0  
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7 
 

Podobieństwa między powiatami przygranicznymi dla korzystających i udzielonych 
noclegów (turyści zagraniczni) 

 
Zagraniczni Udzielone noclegi

K
or

zy
st

aj
ąc

y 

Powiaty LUB JAR PRZ+ BIE LES SAN KRO+ JAS 

LUB  4,1 32,7 7,5 53,7 4,1 10,2 1,8 

JAR 3,2 29,0 4,9 49,6 0,8 7,8 5,8 

PRZ+mP 19,5 16,7 25,4 30,2 28,8 23,4 34,5 

BIE 2,0 1,7 17,5 48,4 4,2 3,0 9,4 

LES 6,5 3,4 15,0 5,1 49,8 47,8 55,2 

SAN 2,3 1,2 17,3 0,5 4,6 7,2 5,8 

KRO+mK 4,0 1,8 15,4 2,1 4,1 1,8  12,0 

JAS 0,3 3,5 19,8 2,3 6,8 2,6 4,3  
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W obu zestawieniach podano odległości euklidesowe w postaci macierzy 
dolnotrójkątnej dla korzystających i górnotrójkątnej dla udzielonych noclegów. 
Kolorem szarym zaznaczone zostały te wielkości, które są większe od średniej 
arytmetycznej wyznaczone z wszystkich 28 odległości. Odpowiednie średnie są 
równe: 56,09, 251,56, 6,61 i 21,33. W przypadku korzystających rezydentów wy-
raźnie odstającym od pozostałych powiatów jest powiat LES, natomiast dla udzie-
lonych noclegów powiaty LES i KRO+mK, przy czym najwyższa taka odległość 
wystąpiła między powiatami LES i JAS (730,7), a najniższa między JAR i SAN 
(1,3). 
 W przypadku korzystających dla turystów zagranicznych powyżej średniej 
największe odległości z pozostałymi powiatami ma PRZ+mP, a dla udzielonych 
noclegów powiat LES oraz PRZ+mP.  
 Na zakończenie dokonano uporządkowania liniowego metodą wzorcową za-
proponowaną przez Hellwiga (1968). Bliższy opis metody oraz obliczenia przed-
stawia także W. Wagner12, dlatego tutaj podano jedynie ostateczne wyniki związane 
z wyznaczonymi miarami rozwoju powiatów przygranicznych (tabela 8). 
 

                                                 
12  W. Wagner, Metody rangowania obiektów hotelarskich opisanych wieloma cechami dia-

gnostycznymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 (w druku). 
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Tabela 8 
 

Wyniki związane z wyznaczonymi miarami rozwoju powiatów przygranicznych 
 

LUB JAR PRZ+mP BIE LES SAN KRO+mK JAS 

0,253 0,101 0,292 0,366 0,999 0,161 0,371 0,000 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
  
 Wyraźnie najwyższą miarę rozwoju osiągnął powiat LES, dopiero dalej loka-
lizują się powiaty KRO+mK, BIE i PRZ+mP. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując wyniki badań własnych, należy stwierdzić, że pod względem 
liczby obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania w powiatach przygra-
nicznych wyraźnie dominującym nad pozostałymi jest powiat leski, a następnie 
bieszczadzki oraz krośnieński (z miastem Krosno). Najmniejszą liczbą miejsc noc-
legowych dysponuje powiat jasielski. 
 Zauważa się w powiatach przygranicznych małą liczbę obiektów typu motele, 
schroniska młodzieżowe oraz pensjonaty i schroniska. W dość dużej liczbie wystę-
pują hotele, szkolne schroniska młodzieżowe, ogólnodostępne domki turystyczne, 
ośrodki wczasowe i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. 
 Całkowita liczba pensjonatów, schronisk, ośrodków wczasowych, kempingów 
oraz zakładów uzdrowiskowych znajdujących się w woj. podkarpackim przypada 
na powiaty przygraniczne. Ze względu na liczbę miejsc noclegowych najkorzystniej 
wypada powiat leski, natomiast kolejno powiaty bieszczadzki i krośnieński (z mia-
stem Krosno) posiadające podobną liczbę miejsc. Najniższymi wskaźnikami pod 
tym względem charakteryzuje się powiat jasielski, co nie stwarza dogodnych szans 
na rozwój turystyki na terenie Beskidu Niskiego. 
 Na uwagę zasługuje fakt, że największy spadek liczby rezydentów korzystają-
cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania odnotowano na prze-
strzeni lat 2007–2008 w powiatach przemyskim (z miastem Przemyśl) i sanockim, 
natomiast w powiecie krośnieńskim (z miastem Krosno) wystąpił przyrost o 20,9%. 
Z kolei dla korzystających turystów z zagranicy duży spadek odnotowano w powia-
tach leskim, jarosławskim i lubaczowskim. Podobne tendencje odnotowano w za-
kresie udzielonych noclegów. 
 Interesujące zjawisko stwierdzono w długości pobytu rezydentów, gdyż  
w powiecie lubaczowskim wskaźnik ten wzrósł prawie dwukrotnie, wyraźnie 
zmniejszył się w powiecie leskim, natomiast nie stwierdzono zmian w powiecie 
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bieszczadzkim. Najwyższą miarę rozwoju pod względem długości pobytów i udzie-
lonych noclegów osiągnął powiat leski, natomiast wyraźnie dalej uplasowały się 
powiaty krośnieński (z miastem Krosno), bieszczadzki oraz przemyski (z miastem 
Przemyśl). 
 
 

EVALUATION OF TOURISM POTENTIAL OF COLLECTIVE 
ACCOMMODATION FACILITIES OF PODKARPACKIE PROVINCE’S 

BORDER COUNTIES 
 
 

Summary 
 
 Tourism accommodation is the main component of determining reception in the 
areas of high tourism attractiveness. It develops very unevenly on the spatial units (for 
example in towns, counties, provinces, macro-regions), that relates to varying degrees 
of distribution of natural and anthropogenic values, but also social-economic develop-
ment (for example transport accessibility). 
 Podkarpackie borders with Ukraine from the east, with Slovakia from the south, 
and according to the administrative division existing since 1999, border rural counties 
from the north side are: lubaczowski, jarosławski, przemyski, bieszczadzki, leski, 
sanocki, krośnieński and jasielski, and furthermore two town districts Przemyśl and 
Krosno. Large attractiveness of the location of those counties creates great opportunities 
for tourism development on their areas, and also conducts local government policy 
oriented at development of tourism accommodation. 
 The study presents statistical analysis of numerical condition of tourism accom-
modation demand and supply for border counties of Podkarpackie Province. In this 
analysis, conducted both in absolute and relative size, are used different methods of 
descriptive statistics, as well as, methods of linear ordering. The research material is 
provided through available figures, from the Regional Data Bank, related to tourism 
infrastructure of the counties, shown at the website of Statistical Office in Rzeszow.  
 

Translated by Wiesław Wagner, Jan Krupa 
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ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYKI AKTYWNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- 
-MAZURSKIEGO JAKO PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU REGIONU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Potencjał turystyczny jest określany jako zespół elementów środowiska przy-
rodniczego i antropogenicznego oraz działań człowieka, które mogą być wykorzy-
stane dla uprawiania bądź zajmowania się turystyką. Potencjał turystyczny obejmu-
je więc wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki 
na określonym terenie. Elementy potencjału turystycznego to zasoby strukturalne 
(walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna) 
oraz zasoby funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno-
demograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne)1. Szeroki zakres 
pojęcia „potencjału turystycznego” skłania do tego, aby analizując konkretny ob-
szar, rozpatrywać go w zawężonym zakresie dla potrzeb konkretnego problemu lub 
kierunku rozwoju turystyki, np. turystyki aktywnej. 
 Turystyka aktywna to pojęcie dość szerokie, jednak współcześnie często uży-
wane, a określające różnorodne formy aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Tury-
styka aktywna, jako przeciwieństwo turystyki pasywnej (wypoczynek w stałym 
miejscu, stacjonarny), określana jest przez Światową Organizację Turystyczną jako 
wszelkie formy wyjazdów, których celem jest wypoczynek „w ruchu” – o moty-
wach rekreacyjnych czy poznawczych2. Zgodnie z pojęciem turystyki aktywnej 
potencjałem rozwoju będą wszelkie walory przyrodnicze i kulturowe regionu, które 

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa, 2005, s. 51. 
2  http://www. definicja.com/Turystyka, 20.11.2009. 
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dzięki odpowiedniej organizacji mogą stać się ofertą turystyczną aktywnego wypo-
czynku. 
  Szczególne walory przyrodnicze i kulturowe województwa warmińsko- 
-mazurskiego tworzą bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki aktywnej. Tury-
styka aktywna jako forma spędzania czasu pozwala łączyć funkcje turystyki wiej-
skiej, poznawczej, edukacyjnej czy nawet konferencyjnej. Oferta turystyki aktywnej 
na bazie potencjału środowiska przyrodniczego i kulturowego ma swoje szczególne 
miejsce w polityce władz regionu. Turystyka aktywna stała się bowiem priorytetem 
w zapisach planów strategicznych rozwoju turystyki i konsekwentnie plany te są 
realizowane. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie przykładów produktów 
turystyki aktywnej opartych na potencjale przyrodniczym i kulturowym regionu 
warmińsko-mazurskiego. Istnienie i rozwój tych produktów jest potwierdzeniem 
świadomego i planowego wykorzystywania potencjału turystycznego. Dobór przed-
stawionych produktów jest wynikiem analizy realizacji strategii rozwoju turystyki 
w tym regionie. Omówione zostały tylko produkty, które bezpośrednio nawiązują 
do zapisów strategicznych i są traktowane priorytetowo. 
 
 
1. Potencjał rozwoju turystyki aktywnej województwa warmińsko- 

-mazurskiego 
 
 Województwo warmińsko-mazurskie należy do jednych z najciekawszych 
przyrodniczo terenów Polski. Ponadto posiada ono wiele walorów kulturowych, 
które wyróżniają się w skali kraju. Synergia oddziaływania walorów przyrodni-
czych i kulturowych stanowi podstawę budowy oferty turystycznej tego wojewódz-
twa.  
 Środowisko przyrodnicze województwa warmińsko-mazurskiego cechuje 
szereg elementów decydujących o jego wyjątkowej atrakcyjności, zwłaszcza  
w odniesieniu do rozwoju turystyki aktywnej. Rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte 
kompleksy leśne, stosunkowo mało zanieczyszczone powietrze oraz różnorodność 
biologiczna środowiska przyrodniczego sprawia, że możliwe jest tu stworzenie 
oferty turystyki aktywnej o międzynarodowej randze.  
 Region warmińsko-mazurski charakteryzuje się niewielką odpornością na 
degradację powodowaną przez wzmożony ruch turystyczny. Tereny te objęte są 
różnymi formami ochrony (w sumie 44,7% pow. województwa). Znaczna ich część 
znajduje się w zasięgu ponadregionalnych – krajowych i europejskich systemów 
wielkoobszarowej ochrony przyrody, krajobrazu lub środowiska (w zależności od  
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nazwy sieci w: ESOCH3, WSOCH4, ECONET5, ZPP6, ZPE7 i Zielony Pierścień 
Bałtyku8); są też propozycje powoływania TOCH, tj. Turystycznych Obszarów 
Chronionych, których koncepcje i określenie przestrzenne nastąpiło w ramach prac 
studialnych.  
 Istnienie terenów chronionych cennych przyrodniczo ogranicza możliwości 
dynamicznego rozwoju turystyki masowej, jednak sprawia, że wdrażane są zasady 
ekorozwoju poprzez turystykę – zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. 
Pozwala to na zachowanie walorów i unikatowości wielu miejsc. Taki stan rzeczy 
wymusza szereg działań w zakresie prognozowania i planowania działalności tury-
stycznej9. 
 Jedna z podstawowych cech środowiska przyrodniczego to wysoka lesistość 
(ponad 30% powierzchni)10 oraz duży odsetek wód powierzchniowych (stanowią 
5,7% obszaru województwa, ponad dwa razy więcej niż przeciętnie w innych wo-
jewództwach w kraju)11, co sprawia, że obszar ten jest bardzo atrakcyjny krajobra-
zowo. 
 Województwo warmińsko-mazurskie posiada bogatą infrastrukturę transpor-
tową. Na infrastrukturę tę składają się drogi lądowe i wodne, koleje, liczne przejścia 
graniczne lądowe i morskie. Region posiada również lotnisko, co dla rozwoju tury-
styki z zagranicy jest niezmiernie ważne. Infrastruktura ta jako sieć powiązań ko-
munikacyjnych, pod warunkiem zapewnienia dogodnych połączeń, stwarza pod-
stawy kształtowania wielu form podróżowania po regionie12. Władze województwa 
podjęły szeroko zakrojone działania dotyczące poprawy jakości dróg, co uwidacz-
nia podział środków finansowych w RPO. 

                                                 
3  Ekologiczny System Obszarów Chronionych, szerzej: Narodowa Fundacja Ochrony Śro-

dowiska, Przestrzenne formy ochrony różnorodności biologicznej, http://www.gridw.pl/strateg, 
3.11.2009. 

4  Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych – sieć ekologiczna mająca podstawy 
prawne, w skład której wchodzą parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary chronionego 
krajobrazu. 

5  Krajowa sieć ekologiczna, szerzej: Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA, 
http://www.ios.edu.pl/biodiversity/9/baza4.htm, 4.08.2009. 

6  Fundacja Zielone Płuca Polski, szerzej: Fundacja Zielone Płuca Polski, 
http://www.fzpp.pl/, 28.06.2009. 

7  Zielone Płuca Europy, szerzej: S. Kozłowski, Miejsce Polski w Europie, „Problemy Eko-
rozwoju” 2006, nr 2, s. 96. 

8  S. Kozłowski, op.cit., s. 95–96. 
9  K. Młynarczyk, Przyrodnicze uwarunkowania animacji turystyki aktywnej, „Nauka, 

Przyroda, Technologie”, t. 2, z. 4, Poznań 2008, s. 8. 
10  Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2007 r., Wyd. Urząd Statystyczny  

w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 85. 
11  Ibidem, s. 85. 
12  K. Młynarczyk, op.cit., s. 16. 
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 Według danych statystycznych z 2007 roku w województwie warmińsko-
mazurskim do dyspozycji turystów pozostawało 371 obiektów zbiorowego zakwa-
terowania, w tym 198 całorocznych. W strukturze obiektów noclegowych najwięk-
szy udział stanowiły hotele (23,5%) i ośrodki wczasowe (15,1%). Wśród hoteli 
przeważały obiekty trzygwiazdkowe (41,4%) i dwugwiazdkowe (35,6%). Porównu-
jąc warmińsko-mazurskie z pozostałymi województwami, zauważyć można, iż pod 
względem liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania plasuje się na siódmym 
miejscu. Tak samo w sześciu województwach gęstość rozmieszczenia obiektów jest 
mniejsza niż na Warmii i Mazurach, biorąc pod uwagę ich liczbę na 1000 km². 
Obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponowały w 2007 roku 38,2 tys. miejsc 
noclegowych, w tym prawie połowa należała do obiektów całorocznych. W 2007 
roku w woj. warmińsko-mazurskim funkcjonowało 869 kwater agroturystycznych 
(w tym 597 całorocznych) z 8164 miejscami noclegowymi, przygotowanymi dla 
turystów oraz 649 pokoi gościnnych (372 całoroczne) z 6129 miejscami do nocle-
gu13. 
 Turyści w województwie warmińsko-mazurskim w 2007 roku mieli do dyspo-
zycji 2221,4 km szlaków turystycznych (o 33,8% więcej niż przed rokiem), ozna-
kowanych przez PTTK, w tym głównie nizinnych (1069,1 km) i rowerowych 
(855,3 km). W 2007 roku pierwszy raz oznakowano 280,0 km szlaków kajakowych. 
Zwolennicy jazdy konnej mogli korzystać z 17,0 km szlaków konnych14. 
 Województwo warmińsko-mazurskie ze swoimi bogatymi i różnorodnymi 
zasobami środowiska naturalnego, małym uprzemysłowieniem, niską gęstością 
zaludnienia, gęstą siecią dróg lokalnych, a także interesującą kulturą miejscową 
stanowi idealny obszar do uprawiania turystyki aktywnej. Niewystarczająca jest 
natomiast podstawowa infrastruktura i urządzenia służące aktywności turystów.  
 Tradycje turystyczne regionu – jako obszaru obsługi przede wszystkim miło-
śników żeglarstwa – są z pewnością uwarunkowaniem negatywnym dla rozwoju 
innych form turystyki aktywnej. Nawet trasy kajakowe pozostają w cieniu atrakcyj-
ności akwenów jezior. Poza konkurencją – pod względem popularności – pozostają 
trasy turystyki lądowej, ostatnio nieco ożywione modnym wycieczkowaniem na 
rowerze. Nie są to jednak szlaki długich wypraw zaliczanych do produktu „turysty-
ka wędrowna”. Ta forma, upowszechniona dotąd jako żeglowanie po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich, ma warunki sprzyjające dla rajdów rowerowych czy kon-
nych, pieszych, spływów różnorakim sprzętem wodnym. Sprzyjają takiej aktywno-
ści czyste, bogate biologicznie i krajobrazowo środowisko, umiarkowanie rozpro-
szona sieć osadnicza, pozwalająca na dogodne wytyczenie tras i dostosowanie pro-

                                                 
13  Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2007 r., op.cit., s. 19. 
14  Ibidem, s. 25. 
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gramów do potrzeb i możliwości turystów oraz regionalne atrakcje godne zwiedza-
nia po drodze15. 
 Ważnym elementem rozwoju turystyki jest polityka władz regionu. Woje-
wództwo warmińsko-mazurskie jako jedno z pierwszych w Polsce opracowało 
tematyczny dokument poświęcony tej dziedzinie gospodarki. Strategia Rozwoju 
Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim została przyjęta Uchwałą nr 
XXX/445/2001 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 9.10.2001 
roku, zaś zaktualizowano ją w 2004 roku. Świadczy to o tym, że turystyka jest prio-
rytetem w kierunkach rozwoju regionu. 
 Dzięki szeroko zakrojonym pracom diagnostycznym przy tworzeniu Strategii 
Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim możliwa stała się ocena 
popytu turystycznego i możliwości tworzenia produktów turystycznych. W doku-
mencie tym jako wynik analizy zamieszczono stwierdzenie, że głównym obszarem 
tworzenia produktów turystycznych powinna być turystyka aktywna. Obszarami 
wspomagającymi może stać się turystyka biznesowo-szkoleniowa (możliwości 
przedłużenia sezonu) i turystyka kulturowa. Podstawą rozwijania produktów z tych 
obszarów może być turystyka młodzieżowa i rozwijająca się w województwie 
warmińsko-mazurskim turystyka wiejska16.  
 W oparciu o zalecenia Strategii rozwoju krajowego produktu turystycznego 
Polski17, opracowanej w ramach programu Phare Tourin II, uwzględniającej aktual-
ny popyt na polską ofertę turystyczną na podstawowych rynkach oraz istniejące  
i potencjalne zasoby i możliwości, proponuje się skupienie wysiłku na markowych 
produktach turystyki, takich jak: turystyka aktywna, młodzieżowa, rekreacyjna  
i specjalistyczna  
 Turystyka aktywna, przy niskim stopniu skomercjalizowania i dostępności na 
rynku, nie jest obecnie silną ekonomicznie gałęzią turystyki. Wiele produktów or-
ganizowanych jest na zasadzie niekomercyjnej, poprzez organizacje społeczne  
i organizacje typu non-profit. 
 W województwie warmińsko-mazurskim turystyka aktywna nie zajmuje jesz-
cze należnego jej czołowego miejsca w strukturze oferty gospodarczej, w tym usług 
regionu. W przyszłości może generować więcej niż dotychczas miejsc pracy i pro-
dukcji towarzyszącej. Biorąc pod uwagę, że w skali regionu występują możliwości 
do uprawiania wszystkich obszarów produktowych turystyki aktywnej, takiej jak: 
jazda konna, sporty wodne i podwodne, wędrówki piesze, jazda rowerem po szla-

                                                 
15  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, s. 18. 
16  Ibidem, s. 6. 
17  Zob.: Plan Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego. Raport końcowy. Tom I. Stra-

tegia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego, Wyd. UKFiT, Warszawa 1994, oraz J.P. 
Piotrowski, B. Tekieli, W kręgu strategii krajowego produktu turystycznego Polski, w: Turystyka 
w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 
25–34. 
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kach, aktywność związana z przyrodą i życiem wsi, sporty zimowe (biegi na nar-
tach, łyżwiarstwo, bojery), lotnie, balony, szybowce, czy też wędkarstwo, rybołów-
stwo. 
 Obserwacja wydarzeń na międzynarodowym rynku turystycznym wskazuje na 
to, że dominującym produktem turystyki aktywnej jest turystyka rowerowa. Wiąże 
się to między innymi z silną promocją przez Komisję Europejską roweru jako alter-
natywnego środka transportu, sprzyjającego poprawie zdrowia społeczeństw i będą-
cego wyrazem troski o czyste środowisko. Turystyka rowerowa przyczynia się do 
rozwoju obszarów wiejskich, na jej potrzeby powstają punkty handlowe i obsługi – 
wypożyczalnie oraz punkty serwisowe. Turystyka rowerowa jako kolejny (obok 
żeglarstwa) produkt turystyczny regionu Warmii i Mazur umożliwi wykorzystanie 
elementów środowiska naturalnego, a także rewaloryzację dziedzictwa kulturowego 
i historycznego, poprzez tworzenie tras tematycznych, np. Zamków Gotyckich, 
Dworów Pruskich i innych. Oczywiście musi to być oparte na profesjonalizmie, 
zrozumieniu potrzeb turystów aktywnych i zorganizowaniu sytemu obsługi, zgod-
nego z ich oczekiwaniami18. 
 Niedoinwestowanie infrastruktury turystyki aktywnej stanowi obecnie główną 
barierę rozwoju form turystyki, takich jak turystyka rowerowa, konna, kajakowa, 
żeglarstwo. W tym zakresie niezbędne jest zrealizowanie szeregu przedsięwzięć 
inwestycyjnych (budowa dróg rowerowych, szlaków konnych, kajakowych, stanic, 
wypożyczalni, pomostów, marin i przystani), jak również wykreowanie oferty to-
warzyszącej (odpowiednich kwater i usług) oraz tworzenie odpowiednich systemów 
współpracy i rekomendacji (wycieczki tematyczne, pakiety, współpraca sieciowa 
różnych podmiotów). 
 
 
2. Charakterystyka wybranych produktów turystyki aktywnej województwa 

warmińsko-mazurskiego 
 
 Analizując działania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, należy 
stwierdzić, że w kreowaniu oferty turystyki aktywnej priorytetem jest wykorzysta-
nie walorów przyrodniczych w połączeniu z walorami kulturowymi, które stanowią 
naturalny komponent tego obszaru. Poniżej przestawiono kilka zaledwie przykła-
dów aktywnego zaangażowania samorządów, branży turystycznej oraz organizacji 
społecznych w tworzenie oferty turystycznej regionu, która daje możliwość aktyw-
nego spędzenia czasu w połączeniu z wykorzystaniem atrakcji kulturowych. Przed-
stawiono sztandarowe produkty analizowanego obszaru, które z założenia są pro-
duktami turystyki aktywnej i mocno wiążą się z przyrodą, historią i kulturą regionu.  

                                                 
18  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, s. 20–21. 
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 Pierwszym przykładem jest szlak „Polskie zamki gotyckie” (produkt ponadre-
gionalny) – zamki gotyckie Warmii, Mazur, Powiśla, Kaszub, dawne siedziby krzy-
żackie, kapitulne i biskupie, obecnie, dzięki staraniom pasjonatów średniowiecza, 
oferują turystom szereg atrakcji oddających klimat dawnych wieków. W zamko-
wych murach znajdują się pomieszczenia nie tylko muzeów i bibliotek, ale również 
sale konferencyjno-wystawiennicze, biura turystyczne, hotele i restauracje. W go-
tyckiej scenerii odbywają się biesiady średniowieczne, pokazy walk rycerskich, 
tańce dworskie, jak również konferencje, bankiety, dyskoteki. 
 Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” łączy miasta i gminy, na 
terenie których znajdują się zamki gotyckie, oraz koordynuje zadania związane  
z kreowaniem tego produktu. Obecnie do stowarzyszenia należy kilkanaście gmin  
z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Są 
to: Bytów, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, 
Lidzbark Warmiński, Kętrzyn i Ryn.  
 Bardzo ciekawym produktem turystyki aktywnej jest „spływ rzeką Krutynią” 
– tradycja spływów sięga czasów przedwojennych. Spływy łodziami wykonywane 
są w okresie od kwietnia do listopada. Z usług tych korzysta wielu turystów zarów-
no krajowych, jak i zagranicznych. Spływ łodziami po Krutyni to stały punkt pro-
gramu wycieczek zagranicznych, wielu przewodników (między innymi Pascala). 
Trasa spływu przebiega przez Rezerwat Krutyni. Rezerwat utworzony został  
w 1983 roku dzięki staraniom Rudolfa Klarowskiego – byłego konserwatora przy-
rody w Olsztynie. Rezerwat o pow. 273,12 ha chroni Jezioro Krutyńskie i górny 
odcinek rzeki Krutyni oraz przyległe lasy liściaste i mieszane. Rzeka Krutynia  
w Rezerwacie Krutynia cieszy się uznaniem turystów i kajakarzy, którzy ten odci-
nek szlaku kajakowego Krutyni uznają za najatrakcyjniejszy. Należy nadmienić, iż 
Stowarzyszenie Przewoźników Łodziami po rzece Krutynia „Perkun” otrzymało 
główną nagrodę w kategorii usługa turystyczna w konkursie na „Najlepszy Produkt 
i Usługa Warmii i Mazur” 200719.  
 „Kraina Kanału Elbląskiego” to przykład unikatowego na skalę świata, obsza-
rowego produktu, który stwarza szczególne możliwości stymulujące aktywizację 

                                                 
19  Konkurs organizowany był w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Ja-

kości oraz programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii 
i Mazur w latach 2004, wpisanych w Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego produktu turystycz-
nego i usługi w regionie Warmii i Mazur oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i Unii 
Europejskiej. Kryteria, które były brane pod uwagę w kategorii usługa to: jakość obsługi, zgod-
ność usługi z oczekiwaniami klienta, innowacyjność, konkurencyjność, opinie odbiorców, usługi 
dodatkowe, promocja regionu poprzez usługę. O tym, który produkt turystyczny jest najlepszy, 
zdecydowało w oparciu o powyższe kryteria powołane przez Marszałka Województwa jury kon-
kursu, które przy wydawaniu werdyktu brało pod uwagę głosy czytelników „Gazety Olsztyń-
skiej”, „Dziennika Elbląskiego”, internautów odwiedzających stronę www.wm.pl i słuchaczy 
Radia Olsztyn. Najlepszy produkt turystyczny Warmii i Mazur w 2007 roku to spływy łodziami  
w staromazurskim stylu. 
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społeczno-gospodarczą. Zasięg terytorialny „Obszaru Kanału Elbląskiego” to 11 
gmin (9,3% powierzchni województwa), a w tym: powiat elbląski – 5 gmin, tj. 
Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki; powiat iławski – 4 gminy, 
tj. Iława, Kisielice, Susz, Zalewo; powiat ostródzki – 2 gminy, tj. Małdyty i Mi-
łomłyn. 
 Łączna długość całego systemu wodnego wynosi 151,7 km, w tym sztucznie 
zbudowane odcinki międzyjeziorne mają długość 85,86 km. Ten unikalny w skali 
światowej kanałowy szlak wodny składa się z trzech odcinków zasadniczych  
o łącznej długości 115,6 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Kanał zaprojekto-
wany został przez inżyniera Georga Jakoba Steenke w 1837 roku i wybudowany  
w latach 1844–1876. Największym problemem technicznym było pokonanie ponad 
99-metrowej różnicy poziomu wód między jeziorem Druzno pod Elblągiem, a je-
ziorem Piniewo. Steenke opracował niezwykle oryginalną koncepcję, która funk-
cjonuje do dziś w niezmienionej formie, zadziwiając kunsztem XIX-wiecznej wie-
dzy inżynierskiej. Genialne rozwiązanie polegało na wybudowaniu na trasie tego 
atrakcyjnego do dziś zabytku sztuki hydrograficznej czterech śluz (Miłomłyn, Zie-
lona, Mała Ruś i Ostróda) oraz pięciu pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, 
Całuny Nowe). Pochylnie niwelują różnicę poziomów wody o ponad 99 m. Statki 
pokonują pochylnie na specjalnych wózkach20. 
  „Szlak Kopernikowski – szlak samochodowy” - to przykład produktu, który 
ułatwia zwiedzenie środkowej i północnej części województwa, w tym zabytko-
wych miejscowości związanych z pobytem M. Kopernika. Trasa szlaku przebiega 
następująco: Olsztyn–Dobre Miasto–Lidzbark Warm.–Orneta–Pieniężno–
Braniewo–Frombork–Tolkmicko–Elbląg–Pasłęk–Małdyty–Morąg–Olsztyn. Szlak 
ten ma długość 302 km21.  
 „Szlak Fortyfikacji Mazurskich – szlak samochodowy” - najstarsze ślady 
umocnień na mazurskiej ziemi pochodzą z końca pierwszego tysiąclecia naszej ery, 
gdy tereny te zamieszkiwały plemiona Prusów. Po ich grodach, otoczonych fosami  
i ostrokołem, do dziś pozostały jedynie owalne wzniesienia. Kolejnym rozdziałem 
w fortyfikacji Mazur były wspomniane wcześniej zamki krzyżackie, jednak wraz  
z rozwojem artylerii ich mury straciły na znaczeniu. Wówczas nastała era twierdz. 
Wybór strategów padł na Johannisburg (obecnie Pisz), który na początku XVIII 
wieku znajdował się tylko kilkanaście kilometrów od granic Polski. Miasto otoczo-

                                                 
20 http://wrota.warmia.mazury.pl, 24.11.2009. Obecnie realizowany jest Zintegrowany sys-

tem promocji turystycznej Obszaru Kanału Elbląskiego – projekt Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, realizowany w partnerstwie z powiatami: elbląskim, iławskim, 
ostródzkim w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013, Działania 2.2. Promocja woje-
wództwa i jego oferty turystycznej. Założeniem realizowanego projektu jest otwarcie obszaru na 
turystykę poprzez modernizację i usprawnienie dostępności do atrakcji turystycznych. Planowane 
działania promocyjne pozwalają na lepsze wykorzystanie unikatowych walorów wybitnego dzie-
dzictwa kulturowego i krajobrazu „Obszaru Kanału Elbląskiego”. 

21  http://wrota.warmia.mazury.pl, 24.11.2009. 
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no wówczas fosą oraz pierścieniem wałów ziemnych, tworząc twierdzę bastionową. 
W tym samym czasie ufortyfikowano także Czarci Ostrów – jedną z wysp na 
Śniardwach. Jednak już wówczas sztuka wojenna czyniła znaczne postępy, dlatego 
Twierdza Piska szybko stała się przestarzała, i gdy wraz z rozbiorami Polski granice 
Prus Wschodnich przesunęły się daleko na południe od Mazur, twierdzę zlikwido-
wano, a fort na wyspie zmieniono w magazyn zbożowy. W roku 1843 rozpoczęto 
budowę nowoczesnej twierdzy w rejonie Giżycka – na wzniesieniu pomiędzy jezio-
rami Kisajno i Niegocin. Do dziś nosi ona imię pruskiego ministra wojny – generała 
von Boyena. Trasa szlaku wiedzie przez następujące miejscowości: Olsztyn–
Barczewo–Biskupiec–Reszel Św. Lipka–Kętrzyn–Gierłoż–Węgorzewo–Gołdap–
Olecko–Ełk–Orzysz–Pisz–Ruciane-Nida–Szczytno–Pasym–Olsztyn. Trasa boczna 
wygląda natomiast tak: Gołdap–Stańczyki–Wiżajny. Długość szlaku to 445 km. 
Szlak ułatwia poznanie regionu na wschód od Olsztyna22. 
 „Pętla Grunwaldzka – szlak samochodowy” - trasa szlaku: Olsztyn–
Gietrzwałd–Zawady Małe–Stare Jabłonki–Ostróda–Pietrzwałd–Wysoka Wieś–
Lubawa–Sampława–Nowe Miasto Lubawskie–Kurzętnik–Goleszyn–Lidzbark 
Działdowski–Działdowo–Nidzica–Rączki–Dąbrówno–Stębark–pole Bitwy Grun-
waldzkiej–Olsztynek–Olsztyn. Trasa boczna: Sampława–Iława–Szymbark. Długość 
tego szlaku wynosi 283 km. Szlak Grunwaldzki pozwala zwiedzić południowo- 
-zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. Nazwa szlaku związana 
jest z miejscowością Grunwald –gdzie 15 lipca 1410 roku rozegrała się największa 
bitwa średniowiecznej Europy, zakończona zwycięstwem zjednoczonych wojsk 
polskich, litewskich i tatarskich nad wojskami zakonu krzyżackiego.  
 Na polu bitwy wznosi się powstałe w 1960 roku, dla upamiętnienia 550 rocz-
nicy zwycięstwa, założenie pomnikowe zaprojektowane przez prof. J. Cenckiewi-
cza i W. Bandurę. Składa się ono z obelisku o wysokości 10 m z wyrzeźbionymi 
głowami wojów Jagiełły, metalowych masztów o wys. 30 metrów, spiętych kartu-
szami herbowymi wojsk biorących udział w bitwie, amfiteatru z mapą plastyczną 
zorientowaną w terenie, przedstawiającą układ wojsk przed bitwą, oraz muzeum 
umieszczonego pod amfiteatrem. W oddaleniu widoczny kamień upamiętniający 
miejsce śmierci wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, w odległości 700 metrów 
miejsce dawnej kaplicy pobitewnej z 1411 roku. Co roku w rocznicę bitwy odbywa 
się jej rekonstrukcja, która stanowi znaczącą atrakcję turystyczną regionu23. 
 Według Urzędu Marszałkowskiego głównymi produktami turystycznymi re-
gionu są: „Kraina Kanału Elbląskiego” oraz „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Pozosta-
łymi produktami są wymienione powyżej: szlak „Polskie zamki gotyckie”, „spływ 

                                                 
22  http://wrota.warmia.mazury.pl, 24.11.2009. 
23 http://wrota.warmia.mazury.pl, 24.11.2009.  
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rzeką Krutynią” oraz szlaki samochodowe. Działania Urzędu Marszałkowskiego to 
przede wszystkim na najbliższy okres realizowanie strategii promocji24.  
 
Podsumowanie  
 
 Przedstawione przykłady produktów turystycznych w zakresie turystyki ak-
tywnej pokazują, że w województwie warmińsko-mazurskim wykorzystuje się 
potencjał środowiska przyrodniczego i kulturowego poprzez planowy, systema-
tyczny rozwój konkretnych produktów. Produkty turystyczne są najczęściej koor-
dynowane przez organizacje turystyczne – często stworzone w celu realizacji kon-
kretnego produktu, np. Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie. W działaniach 
władz widoczny jest progresywny charakter – powstają aktualizacje dokumentów  
i dokumenty uzupełniające, których potrzebę rodzi rozwój gospodarczy i rosnąca 
konkurencja.  
 
 

THE DEVELOPMENT OF ACTIVE TOURISM IN WARMIA AND MAZURY  
AS AN EXAMPLE OF THE POTENTIAL OF THE REGION 

 
 

Summary 
 
 Particularly rich natural and cultural values of Warmia and Mazury, create ideal 
conditions for tourism development. Among the types of tourism, which heave particu-
larly strong ties with the natural environment, we should point out the active tourism. 
Although this concept is quite wide, but nowadays often used, and it is determining the 
various forms of tourist and recreational activities. The warmińsko-mazurskie voie-
vodeship has excellent conditions of the development of active tourism. It has become  
a priority in the records of strategic plans for tourism development, and consequently 
these plans are implemented as indicated by numerous examples. 
 

Translated by Marzena Wanagos 
 
 

                                                 
24  Sz. Drej, Strategia Promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego, materiały we-

wnętrzne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 15.08.2009. 
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TOMASZ WITES 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie 
 
 
 

PERYFERYJNOŚĆ A POTENCJAŁ TURYSTYCZNY WYSP KURYLSKICH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wyspy Kurylskie, pomimo niewielkiej zajmowanej powierzchni (15,6 tys. 
km²), pozostają jednym z najważniejszych dla Rosji obszarów peryferyjnych ze 
względu na strategiczne położenie i liczne zasoby przyrodnicze. Głównym celem 
niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie peryferyjności i potencjału tury-
stycznego Kuryli oraz wskazanie zależności pomiędzy nimi. 
 Drugim celem artykułu jest wskazanie możliwości rozwoju archipelagu  
w kontekście nadal nieuregulowanego sporu terytorialnego pomiędzy Rosją a Japo-
nią. Dla ukazania perspektywicznych dróg rozwoju autor odniesie się do przygoto-
wanych dla Kuryli na początku lat 90. XX wieku programów rozwojowych, których 
realizacja napotyka na liczne problemy, a dotyczy poszczególnych składowych 
gospodarki, w tym turystyki. 
 
 
1. Położenie 
 
 Wyspy Kurylskie to archipelag ciągnący się na długości około 1200 km, od-
dzielający wody Morza Ochockiego i Oceanu Spokojnego. Administracyjnie Kury-
le podzielone są na trzy rejony współtworzące obwód sachaliński, wchodzący  
w skład Dalekowschodniego Okręgu Federalnego w Rosji. Kuryle tworzą łuk wy-
spowy od północy graniczący z Półwyspem Kamczackim, a od południa z należącą 
do Japonii wyspą Hokkaido. 
 Archipelag składa się z 56 wysp, tzw. północnych i południowych, oddzielo-
nych Cieśniną Vriesa. Do grupy północnej przynależą m.in. Paramuszyr, Urup, a do 
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południowej największa z Wysp Kurylskich – Iturup. Z części archipelagu nazywa-
nej przez geografów rosyjskich wyspami południowymi, Japończycy wydzielają 
tzw. Terytoria Północne, których zwrotu żądają od Rosji. 
 
 
2. Strefy turystyczne Rosji – Wyspy Kurylskie 
 
 Na obszarze Rosji funkcjonuje 13 stref turystycznych. Największa strefa okre-
ślana jest jako „Rosyjska Północ”, należy do niej m.in. graniczący z Wyspami Ku-
rylskimi Półwysep Kamczacki. Natomiast Kuryle przynależą do Dalekowschodniej 
Strefy Turystycznej, w skład której wchodzą tereny krajów: Chabarowskiego  
i Nadmorskiego, Żydowskiego Obwodu Autonomicznego oraz obwodów: amur-
skiego i sachalińskiego. 
 W głównym roczniku statystycznym publikowanym przez Goskomstat po-
święconym zagadnieniom turystycznym – Turizm v Rossii – dane dotyczące po-
szczególnych stref turystycznych publikowane są w odniesieniu do jednostek admi-
nistracyjnych, współtworzących nadrzędne wydzielenia. Informacje statystyczne 
dotyczące turystyki na Wyspach Kurylskich przedstawiane są w obrębie charakte-
rystyki obwodu sachalińskiego. Tym samym niemożliwe jest przedstawienie  
w niniejszym opracowaniu dokładnych danych liczbowych ilustrujących turystykę 
na Wyspach Kurylskich, a jedynie ukazanie danych dotyczących całego obwodu 
sachalińskiego. W 2005 roku na obszar ten przyjechało 80,1 tys. turystów, z czego 
prawie 70 tys. stanowili obywatele Rosji1. 
 
 
3. Peryferyjność Wysp Kurylskich 
 
 Bardzo trudno jest jednoznacznie w sposób uniwersalny zdefiniować i wyzna-
czyć centrum i peryferie. Wyznaczenie peryferii jest zdecydowanie trudniejsze, 
stanowiło i nadal stanowi obiekt zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych. 
 Na potrzeby niniejszego opracowania potrzebne wydaje się ustalenie kilku 
zagadnień porządkujących przedmiot rozważań. Ze względu na to, iż peryferie  
w geografii to zewnętrzna część jakiegoś obszaru – w opracowaniu tym autor za-
kłada, że wybrany do analizy obszar jest peryferią, tym samym przedmiotem bada-
nia nie będą rozważania na gruncie topologii – czym jest centrum i peryferie. Na-
tomiast niezwykle interesujące wydaje się przestudiowanie, na ile owo położenie, 
nazywane przez autora peryferyjnym, jest czynnikiem wpływającym na potencjał 
turystyczny. 

                                                 
1  Turizm v Rossii. Statističeskij sbornik, Goskomstat Rossii, Moskva 2007. 
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 W przypadku Wysp Kurylskich niezwykle istotne w postrzeganiu tego obsza-
ru jako peryferyjnego wydaje się uwzględnienie obecnej i historycznej przynależ-
ności archipelagu do różnych państw. W okresie przynależności Kuryli do Japonii, 
ze względu na usytuowanie wysp, stanowiły one północne, peryferyjne części wy-
spiarskiego państwa. Od 1945 roku, kiedy to ZSRR zajął cały archipelag na pod-
stawie tajnego porozumienia z Jałty, określanie położenia Wysp Kurylskich jako 
peryferyjnego wydaje się w pełni słuszne, zwłaszcza z perspektywy położenia ro-
syjskich ośrodków decyzyjnych. Równie istotne wydaje się kryterium wielkości 
obszarów, w obrębie których wyznaczane są centrum i peryferie. 
 Za centrum Rosji w szerszym zakresie uznaje się obszar w europejskiej części 
kraju, którego graniczne punkty to obecna i dawna stolica – Moskwa i Sankt Pe-
tersburg. W węższym ujęciu jako centrum uważana jest Moskwa, będąca najwięk-
szym ośrodkiem Rosji, zarówno w kontekście demograficznym, jak i decyzyjnym. 
 Archipelag kurylski, oddzielający wody Morza Ochockiego i Oceanu Spokoj-
nego, dla wielu Rosjan wydaje się być naturalną granicą percepcji tego, co nadal 
rosyjskie, acz usytuowane z dala od centrum. W czasach rosyjskiego podboju Dale-
kiego Wschodu rubieże azjatyckiego lądu okazały się etapem przejściowym w ko-
lonizacji tej części świata. Dopiero wyspy położone w różnej odległości od 
wschodniego wybrzeża Azji stały się faktyczną wschodnią granicą powstającego 
Imperium Rosyjskiego. 
 Czynnikiem określającym dystans między centrum a peryferiami, zwłaszcza  
w sensie przestrzennym, jest odległość. Jednak w przypadku Wysp Kurylskich 
trudno zgodzić się z zasadą, iż kierując się kryterium ważności, peryferyjny – to 
mniej ważny. Archipelag ten, pomimo niewielkiej powierzchni, nadal pozostaje 
jednym z najbardziej strategicznych obszarów położonych na rosyjskim Dalekim 
Wschodzie. 
 Jak pisał S. Czarnowski, istotnym czynnikiem decydującym o przynależności 
danego obszaru do peryferii jest subiektywne wartościowanie przestrzeni. To, co 
jednym jawi się peryferyjnie, dla innych stanowi centrum życia duchowego, religij-
nego czy kulturalnego. 
 W niektórych ośrodkach mamy do czynienia z przemiennością funkcji, raz 
nabierających znaczenia centralnego, kiedy indziej odgrywających mało ważną rolę 
ośrodka prowincjonalnego. W przypadku Wysp Kurylskich można przypuszczać, iż 
ze względu na ich usytuowanie na wschodnich rubieżach Rosji kwestia uznawalno-
ści położenia archipelagu jako peryferyjne, zwłaszcza z perspektywy Rosjan, wyda-
je się być niezmienna w czasie. Natomiast ze względu na stopień eskalacji napięć 
pomiędzy Rosją a Japonią o część z wysp, mamy do czynienia z przemiennością 
traktowania archipelagu kurylskiego jako peryferyjnych wysp o nieperyferyjnym 
znaczeniu. 
 Zakładając hipotetycznie zwrot części Wysp Kurylskich Japonii przez Rosję, 
może to mieć bardzo duże znaczenie w postrzeganiu wysp jako peryferyjnych. Pe-
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ryferie przynależne do jednego centrum (rosyjskiego) położone są całkiem blisko 
innego centrum (japońskiego). Kuryle położone są w niewielkiej odległości od 
centrów globalizującego się świata. W sytuacji nadal utrzymującej się pełnej rosyj-
skiej kontroli nad Wyspami Kurylskimi należy zadać pytanie, na ile peryferyjność 
położenia archipelagu kształtuje potencjał turystyczny. 
 
 
4. Potencjał turystyczny 
 
 O potencjale turystycznym danego obszaru decydują wszystkie elementy śro-
dowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzysty-
wane do zajmowania się turystyką. Elementami potencjału turystycznego są zasoby 
strukturalne i funkcjonalne (rysunek 1). 
 

 
 

Rys. 1. Potencjał turystyczny 

Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organi-
zować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. 

 
 Do pierwszej grupy zasobów należą walory turystyczne, dostępność komuni-
kacyjna i zagospodarowanie turystyczne. Do drugiej grupy włączamy zasoby poli-
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tyczne, społeczno-demograficzne, kulturowe, ekonomiczne, technologiczne, ekolo-
giczne i psychologiczne2. 
 Pierwszym istotnym elementem, decydującym o potencjale turystycznym 
Wysp Kurylskich, są walory turystyczne tego obszaru. O atrakcyjności archipelagu 
decyduje położenie w obrębie „pierścienia ognia”, nad strefą subdukcji między 
płytami litosfery: pacyficzną i euroazjatycką. Znaczna część wysp jest wyżynno- 
-górzysta, występuje tam około 160 wulkanów, w tym 40 czynnych. Najwyższy  
z wulkanów – Ałaid znajduje się na położonej na północy Wyspie Atłasowa ma 
2339 m n.p.m., a drugi pod względem wysokości – Tiatia (1822 m n.p.m.) znajduje 
się na południu, na wyspie Kunaszyr. Oba posiadają kształt stożka i tworzą typ 
wulkanów wezuwiańskich. Efekty działalności wulkanicznej na wyspach widoczne 
są niekiedy na Półwyspie Kamczackim. Podczas wybuchu wulkanu Saryczew na 
wyspie Matua w 1946 roku z krateru wydostawały się ogniste potoki lawy, popiół 
opadał nawet w odległym Pietropawłowsku Kamczackim, a odblask spowodowany 
wybuchem był widoczny w odległości 150 kilometrów3. Na obszarach wulkanicz-
nych Wysp Kurylskich ważnym elementem zainteresowania turystycznego pozosta-
ją liczne jaskinie, które uformowały się w czwartorzędowych potokach lawy. 
 Na wyspach do przyrodniczo cennych elementów środowiska należą doliny 
rzeczne, często mające kształt kanionów, z licznymi progami zawieszonymi nad 
poziomem morza nawet do 140 m, co świadczy o postępujących ruchach wynurza-
jących. Przy ujściach rzek występują liczne wodospady. Ponadto na Kurylach wy-
stępują liczne jeziora kraterowe i przybrzeżne lagunowe. Szczególnie atrakcyjne 
turystycznie są jeziora kraterowe, powstałe dzięki zamknięciu obniżeń przez potoki 
lawy, w tym jezioro Tomari w kraterze wulkanu Gołownina na wyspie Kunaszyr. 
Dużą atrakcją dla przybywających na wyspy turystów jest możliwość zobaczenia  
i ewentualna kąpiel w gorących źródłach mineralnych. 
 Elementem środowiska przyrodniczego zmniejszającym atrakcyjność tury-
styczną Wysp Kurylskich jest klimat. Jest to mało sprzyjający aktywności tury-
stycznej klimat umiarkowany chłodny, monsunowy z roczną sumą opadów do 1000 
mm. Zimy są długie, mroźne i z obfitymi opadami śniegu (zdarzają się nawet w 
czerwcu). W Kurylsku występują w ciągu roku średnio 220 dni ze śniegiem. Lata są 
krótkie, wilgotne i mgliste. Temperatura powietrza zróżnicowana, im bardziej na 
północ, tym zimniej – zimą mrozy dochodzą do -25˚C. Dodatkowo duże odczucie 
chłodu spowodowane jest przez bardzo silne wiatry. 
 Wyspy Kurylskie są niezwykle cenne przyrodniczo ze względu na obecność 
rzadkich gatunków roślin. Flora wysp obejmuje około 1000 gatunków, z czego 
tylko pięć należy do wiecznie zielonych (nie licząc iglastych). Świat zwierzęcy na 

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. 
3  L.S. Berg, Przyroda ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962. 
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Kurylach nie jest już tak zróżnicowany, a całkowity brak gatunków endemicznych 
świadczy o młodym wieku świata zwierzęcego na tym obszarze. Na wyspach Ku-
naszyr i Iturup żyją niedźwiedzie brunatne i wilki, w środkowej części występują 
uszatki niedźwiedziowate i nieliczne wydry morskie. Licznie reprezentowane są 
gatunki ptaków, w tym nurzyki, maskonury. W morzu przy brzegach Wysp Kuryl-
skich występują śledzie i dorsze, a w rzekach łososiowate (np. keta). 
 Elementem zasobów strukturalnych charakteryzującym potencjał turystyczny 
jest dostępność komunikacyjna. W przypadku Kuryli, ze względu na peryferyjne 
położenie oraz nieuregulowaną sytuację dotyczącą przynależności wysp, dostęp-
ność komunikacyjna jest znacznie ograniczona. Czynnikiem decydującym o wyraź-
nej izolacji, w której znajduje się archipelag, jest obowiązek posiadania przez tury-
stów oddzielnego zezwolenia. Uzyskanie odpowiednich dokumentów jest możliwe. 
Pośredniczą w tym np. biura podróży na Sachalinie, jednak procedura jest dość 
skomplikowana i zajmuje około tygodnia. Kolejnym elementem decydującym  
o ograniczonej dostępności wysp, zwłaszcza dla tych turystów, którzy preferują 
poznawanie miejsc w sposób swobodny i niezorganizowany, jest konieczność 
uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach, w obecności przewodnika. 
 Po pokonaniu utrudnień formalnych turyści mają dwie możliwości dotarcia na 
archipelag – drogą morską lub powietrzną. W pierwszym przypadku występują 
jedynie nieregularne połączenia z Korsakowa – portu na południu Sachalinu. Mimo 
iż połączenia tego nie obsługuje prom, to jest możliwość zabrania się na pokład,  
a rejs do Jużno-Kurylska trwa cały dzień. Łatwiej i szybciej dotrzeć na Kuryle 
można samolotem. W ciągu tygodnia z Jużno-Sachalińska do Jużno-Kurylska reali-
zowane są cztery połączenia lotnicze, a podróż trwa 100 minut. Ze względu na fakt, 
że wyspy często spowija gęsta mgła uniemożliwiająca lądowanie, niekiedy ko-
nieczne jest wielodniowe oczekiwanie na poprawę warunków pogodowych. 
 Kolejnym zasobem strukturalnym, decydującym o potencjale turystycznym 
danego obszaru, jest zagospodarowanie turystyczne. Obszarem posiadającym naj-
lepszą bazę turystyczną jest największa wyspa na południu, położona w niedużej 
odległości od Sachalinu – Kunaszyr. Sformalizowanie pobytu na Wyspach Kuryl-
skich narzuca wybór miejsca noclegowego oraz wykorzystanie lokalnej infrastruk-
tury technicznej. Większość grup wycieczkowych kwaterowanych jest w hotelu 
Energija w Jużno-Kurylsku. 
 Wśród zasobów funkcjonalnych, będących elementami potencjału turystycz-
nego i odgrywających duże znaczenie w przypadku rozwoju turystyki na Wyspach 
Kurylskich, należy wymienić zasoby polityczne i psychologiczne. Wyspy Kurylskie 
są elementem zainteresowania Rosjan i Japończyków od początku XVII wieku. 
Jako pierwszy umieścił je na mapie tej części Azji holenderski podróżnik i żeglarz 
Maarten de Vries w 1643 roku. 
 Obie strony prezentują argumenty historyczne odwołujące się do odmiennie 
interpretowanych porozumień między oboma państwami. W 1855 roku zawarto 
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umowę o handlu, żegludze i delimitacji granic. Na mocy traktatu z Szimody granica 
rosyjsko-japońska przebiegała Cieśniną Vriesa, tym samym do Rosji przynależały 
Kuryle od wyspy Urup na południu, aż po Szumuszu, tuż przy Półwyspie Kam-
czackim. Natomiast do Japonii przynależały m.in. Kunaszyr oraz Iturup (gdzie 
znajduje się obecna stolica archipelagu – miasto Kurylsk). Na mocy tego traktatu 
Sachalin pozostawał we wspólnym władaniu obu państw, bez ustalenia granicy. 
Sachalin miał bardzo duże znaczenie strategiczne dla Rosji, gdyż pozwalał kontro-
lować ujścia rzek Amur i Ussuri. 
 Rosjanie coraz bardziej nalegali na rezygnację Japonii ze wspólnego admini-
strowania na Sachalinie. Kilkanaście lat trwały negocjacje, w których kolejno od-
rzucane były propozycje zgłaszane z obu stron (Rosja proponowała przyłączenie do 
Japonii następnych czterech wysp, w tym Urup, Japonia natomiast zaproponowała 
sprzedaż Sachalina za 2 mln jenów). Żadna z propozycji nie została przyjęta i osta-
tecznie w 1875 roku w Petersburgu podpisano porozumienie, na mocy którego do-
szło do wymiany Sachalina na Wyspy Kurylskie. Od tego czasu Sachalin przynale-
żał do Imperium Rosyjskiego, a wszystkie Wyspy Kurylskie stały się częścią cesar-
stwa japońskiego. 
 Kolejny ważny etap historii Wysp Kurylskich to 1945 rok, kiedy to ZSRR 
zajął cały archipelag na podstawie tajnego porozumienia z Jałty4. Współcześnie 
strona japońska nie kwestionuje suwerenności Rosji nad Kurylami od wyspy Urup 
na północ. Japonia żąda zwrotu tzw. Terytoriów Północnych, w skład których 
wchodzi około 10 z ponad 50 Wysp Kurylskich, m.in. Habomai, Kunaszyr, Sziko-
tan. Sporu o przynależność tych wysp nie udało się rozwiązać, choć w 1956 roku na 
Kremlu podpisano pięciopunktowe porozumienie – niekończące jednak sporu tery-
torialnego5. 
 Czynnikiem psychologicznym wchodzącym w skład zasobów funkcjonalnych 
potencjału turystycznego jest korelacja przyjazdów turystycznych z obszarem naj-
mniejszej stabilności politycznej. Największy ruch turystyczny koncentruje się nie 
na względnie spokojnych politycznie północnych wyspach archipelagu, ale właśnie 
na południu. Częściowo wynika to z trudności w przemieszczaniu się w obrębie 
archipelagu. Najwięcej turystów dociera do stolicy – Kurylska na wyspie Iturup 
oraz na Kunaszyr do Jużno-Kurylska. 
 Potencjał turystyczny Wysp Kurylskich w dużym stopniu uzależniony jest od 
społeczno-demograficznych zasobów funkcjonalnych. Człowiek od odległych cza-
sów stanowi ważny element środowiska geograficznego wysp (rdzenna ludność 
Kuryli to Ajnowie). Nazwa archipelagu bynajmniej nie nawiązuje do dymiących 
wulkanów, a pochodzi od słowa kur lub kuru, które w języku Ajnów znaczy czło-

                                                 
4  E. Potocka, Spór terytorialny – główną przeszkodą w normalizacji stosunków rosyjsko- 

-japońskich, Azja-Pacyfik, t. 2, 1999, s. 50–79. 
5  J.J. Stephan, The Kurile Islands, Russo-Japonese Frontier In the Pacific, Oxford 1974. 
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wiek6. Współcześnie liczba ludności mieszkających na stałe na Wyspach Kuryl-
skich jest stosunkowo mała (około 19 tys. w 2002 roku). Stałe zaludnienie występu-
je jedynie na czterech spośród ponad 50 wysp: Iturup, Kunaszyr, Paramuszyr i Szi-
kotan. Niewielka liczba ludności uwarunkowana jest licznymi czynnikami: przy-
rodniczymi, instytucjonalnymi oraz gospodarczymi. Głównym czynnikiem warun-
kującym niewielkie zaludnienie prawdopodobnie pozostaje jednak nieuregulowana 
sytuacja polityczna przynależności poszczególnych wysp. 
 Kolejnym elementem potencjału turystycznego są zasoby ekologiczne.  
W przypadku Wysp Kurylskich sytuacja w tym zakresie wydaje się skomplikowa-
na. Z jednej strony archipelag stanowi obszar cenny ekologicznie, gdzie znajdują 
się liczne obszary, które należałoby objąć skuteczną ochroną. Z drugiej strony nale-
ży zdać sobie sprawę z faktu, iż Wyspy Kurylskie mogą być jednym z obszarów, 
gdzie w przeszłości podejmowano negatywne dla środowiska przyrodniczego dzia-
łania. 
 Ze względu na bogactwo form terenu na obszarze działalności wulkanicznej 
oraz zróżnicowanie florystyczne i faunistyczne, liczne miejsca w obrębie archipela-
gu można byłoby objąć różnymi formami ochrony. Na Wyspach Kurylskich istnieje 
tylko jeden obszar ochrony przyrody. Jest to założony w 1984 roku Rezerwat Ku-
rylski na wyspie Kunaszyr i sąsiadujących z nią dwóch grupach skał. 
 Kuryle stanowią naturalną granicę, przez którą przedostają się statki Rosyj-
skiej Floty Pacyficznej. Jest bardzo prawdopodobne, że w pobliżu archipelagu 
znajdują się miejsca składowania i utylizacji odpadów atomowych. Już w czasach 
Związku Radzieckiego najczęściej wybieranym obszarem do tych celów była sze-
roko rozumiana północ, w tym tereny położone na wodach, a konkretne miejsca 
często nie są podawane. 
 Przy charakterystyce potencjału turystycznego należy wspomnieć także  
o zasobach technologicznych, nawiązujących w dużym stopniu do osiągnięć tech-
nicznych z czasów Związku Radzieckiego. Niewątpliwie technologiczne zasoby 
funkcjonalne stanowią ważny czynnik wpływający niekorzystnie na potencjał tury-
styczny Wysp Kurylskich. Infrastruktura techniczna sprowadzona na wyspy kilka-
dziesiąt lat temu wymaga w większości przypadków wymiany, a w niektórych mo-
dernizacji. 
 
 
5. Możliwości rozwoju turystyki na Wyspach Kurylskich 
 
 Wyspy Kurylskie, ze względu na peryferyjne położenie wyspiarskie oraz 
nadal nieuregulowaną sytuację polityczną pomiędzy Rosją a Japonią, w kolejnych 
dziesięcioleciach XX wieku podlegały postępującej marginalizacji. W tej sytuacji 

                                                 
6  L.S. Berg, Przyroda…, op.cit. 
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Kuryle, pomimo znacznego potencjału turystycznego, jedynie we fragmentarycz-
nym stopniu wskazywane są zarówno przez turystów rosyjskich, jak i zagranicz-
nych jako cel wyjazdu turystycznego. 
 Po rozpadzie Związku Radzieckiego przemiany dotyczą wielu zakresów dzia-
łalności. Od 1991 roku dochodzi w Rosji do transformacji politycznej, gospodarczej 
i społecznej. W nowej, poradzieckiej rzeczywistości przemianom podlega również 
turystyka. Zagospodarowanie turystyczne wymaga modernizacji. Brak środków 
finansowych na ten cel powoduje, iż ludność nadal użytkuje zagospodarowanie 
pochodzące z dawnego okresu, a działania modernizacyjne dotyczą jedynie wybra-
nych, nielicznych miejsc. 
 Na początku okresu przemian ustrojowych władze w Moskwie zdawały sobie 
sprawę ze strategicznego znaczenia dla Rosji tych niewielkich powierzchniowo 
wysp, położonych pomiędzy Morzem Ochockim i Oceanem Spokojnym. W grud-
niu 1992 roku prezydent B. Jelcyn podpisał dokument O rozwoju społeczno- 
-gospodarczym Wysp Kurylskich. Ponadto w grudniu 1993 roku wszedł w życie 
projekt Federalny program rozwoju społeczno-ekonomicznego Wysp Kurylskich  
w obwodzie sachalińskim. Oba dokumenty zawierały strategie rozwoju i konkretne 
mechanizmy działania, mające na celu uczynienie z Wysp Kurylskich jednego  
z intensywnie rozwijających się regionów Rosji. Dotychczas Wyspy Kurylskie ze 
względu na wyspiarskie położenie i bardzo dużą odległość od stolicy Rosji (ponad 
10 000 km) włączane były do tzw. regionów depresyjnych, w których rozwój spo-
łeczno-gospodarczy napotykał na liczne przeszkody. 
 Głównym czynnikiem warunkującym rozwój archipelagu, w tym także  
w kontekście turystycznym, było podjęcie kroków mających na celu wprowadzenie 
kompleksowego zarządzania na tym wyspiarskim obszarze. Organ zarządzający 
Wyspami Kurylskimi miał mieć wszelkie prawa do podejmowania decyzji w spra-
wie wykorzystania ziemi, wody, surowców mineralnych oraz istniejących i powsta-
jących nieruchomości. 
 Do pozytywnych rozwiązań podjętych w latach 90. XX wieku należy wskazać 
istnienie komisji w systemie władzy wykonawczej, do której zadań należy udziela-
nie pomocy w rozwoju społeczno-gospodarczym wysp. Zwraca się uwagę również 
na to, że na najniższym szczeblu administracyjnym dochodzi do współpracy po-
między trzema rejonami występującymi w obrębie archipelagu7. Działania zapro-
ponowane na początku lat 90. w dużym stopniu pozostały jednak wyłącznie na 
papierze, a kryzys z 1998 roku w największym stopniu dotyczył obszarów peryfe-
ryjnych, w tym Wysp Kurylskich. 

                                                 
7  V.P. Gevorkov, A.A. Lǔtyj, A.G. Hropov, Kuril΄skie ostrova: geografičeskie analogii pri 

poiskah strategij i mehanizmov razvitiâ, Izvestiâ Akademii Nauk Seriâ Geografičeskaâ 1999, no 
3, s. 7–12. 
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 W opracowanych w latach 90. XX wieku programach rozwojowych dla Wysp 
Kurylskich autorzy projektów brali pod uwagę sprowadzenie nowych osób bądź 
formy zatrzymania już tam mieszkających. Wśród pomysłów, które mogłyby zain-
teresować zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych młodych mężczyzn był zgło-
szony projekt zwolnienia z obowiązku wojskowego mieszkańców Wysp Kuryl-
skich8. 
 Wydaje się, że w przyszłości turystyka powinna stać się podstawowym źró-
dłem dochodów mieszkańców Kuryli ze względu na ograniczenia dotyczące dzia-
łalności handlowej i rolniczej. Gwałtowny wzrost usług transportowych powoduje, 
że sprzedaż produktów rybnych (morskich i śródlądowych) staje się prawie nie-
opłacalna. Działalność rolnicza możliwa jest jedynie na południowych wyspach9. 
Produkcja rolnicza oraz połów ryb w coraz większym stopniu pozwalają jedynie na 
zaspokojenie zapotrzebowania wewnętrznego. 
 W celu efektywnego rozwoju turystyki na Wyspach Kurylskich należałoby 
uwzględnić wypracowane już w czasach Związku Radzieckiego teoretyczne modele 
ukazujące wszystkie zjawiska związane z turystyką oraz specyficzne, lokalne czyn-
niki wpływające na turystykę współcześnie. V.S. Preobraženskij skonstruował teo-
retyczny model badający wszystkie współzależności i współdziałania miedzy po-
szczególnymi podsystemami, określany jako Terytorialny System Rekreacyjny10. 
Zastosowanie tego modelu w przypadku rozwoju turystyki na Kurylach pozwoliło-
by na ujawnienie niemal wszystkich przestrzenno-organizacyjnych aspektów wypo-
czynku na wyspach oraz na prognozowanie działalności turystycznej uwzględniają-
cej potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego. Zaletą tego modelu jest możli-
wość objęcia badaniem nie tylko zjawisk zachodzących wewnątrz danego systemu, 
ale także określenia tzw. strefy kontaktu z obszarami sąsiednimi. Ze względu na to, 
że model ten znalazł szerokie zastosowanie w planowaniu przestrzennym, również 
obszarów tylko częściowo pełniących funkcje turystyczne, wykorzystanie go do 
zaplanowania rozwoju turystycznego Wysp Kurylskich wydaje się uzasadnione. 
 Wykorzystanie potencjału turystycznego Wysp Kurylskich wymaga zapropo-
nowania konkretnych działań pozwalających na czerpanie obustronnych korzyści 
zarówno przez ludność miejscową, jak i przyjeżdżających turystów. Liczne walory 
turystyczne tego obszaru są niedostępne dla wielu ze względu na utrudnienia for-
malne i brak wszechstronnie rozwiniętej bazy transportowej. Sprawą oczywistą 
wydaje się, że turystyka na Wyspach Kurylskich nie ma i nie powinna mieć charak-
teru masowego. Turyści pragnący dotrzeć do archipelagu są natomiast w stanie 

                                                 
8  Ibidem. 
9  L.S. Berg, Przyroda…, op.cit.  
10  Teoretičeskie osnowy rekreacionnoj geografii, red. V.S. Preobraženskij, Instytut Geogra-

fii, Akademiâ Nauk SSSR, Moskva 1975. 
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przeznaczyć na ten cel znaczne środki finansowe, mogące ułatwić funkcjonowanie 
w tych niesprzyjających warunkach ludności lokalnej. 
 Szansą rozwoju turystyki na Wyspach Kurylskich jest rozwój turystyki mor-
skiej. Dotychczas promy wykorzystywane są przede wszystkim jako środek trans-
portu podczas nieregularnych rejsów, a mogłyby w przyszłości posłużyć do prze-
wożenia pasażerów pomiędzy najbardziej atrakcyjnymi wyspami archipelagu. Tym 
samym promy przestałyby pełnić w kontekście turystycznym jedynie funkcję do-
starczenia chętnych na jedną z wysp (np. Kunaszyr), a mogłyby stać się nieocenio-
nym sposobem dotarcia do trudno dostępnych, acz bardzo atrakcyjnych przyrodni-
czo miejsc w obrębie archipelagu. 
 Część autorów zajmujących się tematyką turystyczną zalicza żeglugę promo-
wą do szczególnego rodzaju turystyki morskiej, inni zaś wskazują na jej czysto 
komunikacyjny charakter. Wiadomo jednak, że część połączeń promowych łączy 
funkcję komunikacyjną z wycieczkową, tym samym zmieniając się z „pływających 
mostów” w „pływające hotele”11. Wykorzystanie promów w wycieczkowych rej-
sach pasażerskich pozwoliłoby na regularne połączenie dwóch ośrodków położo-
nych w skrajnych częściach archipelagu (Jużno-Kurylska na wyspie Kunaszyr z 
Siewiero-Kurylskiem na wyspie Paramuszyr). Podróż promem zminimalizowałaby 
koszty dotarcia drogą lotniczą do trudno dostępnych wulkanów na wybranych wy-
spach archipelagu. 
 Oprócz korzyści ekonomicznych dla turystów, jak i ludności miejscowej, 
uczestniczenie w rejsie umożliwiłoby poznanie zróżnicowania środowiska przyrod-
niczego (form rzeźby, gatunków roślin i zwierząt) pomiędzy wyspami południo-
wymi i północnymi. Wielu autorów zwraca uwagę na podobieństwo cech środowi-
ska południowych wysp do japońskiej wyspy Hokkaido oraz północnych – do śro-
dowiska Półwyspu Kamczackiego, podkreślając olbrzymie zróżnicowanie w obrę-
bie archipelagu. W okresach mniejszego zainteresowania turystycznego rejsy te 
pełniłyby jedynie funkcję transportową ludzi i towarów. 
 Brak uregulowań w relacjach rosyjsko-japońskich jest ważnym czynnikiem 
ograniczającym rozwój turystyki na Wyspach Kurylskich. Po rozpadzie Związku 
Radzieckiego doszło do kilku ważnych spotkań na szczeblu państwowym – w To-
kio w 1993 roku i w Krasnojarsku w roku 1997, kiedy ustalono, że do 2000 roku 
zostaną podjęte starania o podpisanie traktatu pokojowego. Rozwiązanie tego pro-
blemu prawdopodobnie może nastąpić dopiero w dłuższym okresie, kiedy poziom 
zaufania miedzy oboma państwami odpowiednio wzrośnie, np. w wyniku współ-
pracy ekonomicznej12. 

                                                 
11  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007. 
12  E. Haliżak, Region Azji i Pacyfiku w polityce międzynarodowej, w: Azja Wschodnia na 

przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, red. K. Gawlikowski, Wy-
dawnictwo TRIO, Warszawa 2004, s. 161–231. 
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 Rozwój turystyki powinien postępować w zgodzie z prawami przyrody. Naj-
lepszym rozwiązaniem dla Wysp Kurylskich powinno być wdrażanie koncepcji 
turystyki zrównoważonej. Jej idealny model łączy współczesne potrzeby ekono-
miczne, społeczne i ekologiczne z potrzebami przyszłymi. Odwołuje się również do 
ekoturystyki, w której ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych nie ograni-
cza równocześnie rozwoju ekonomicznego. Należy jednak skonfrontować chlubne 
pomysły rozwoju turystyki zrównoważonej na przedstawianym obszarze z zagroże-
niami środowiska, o których istnieniu można domniemywać, że miały miejsce  
w pobliżu Wysp Kurylskich. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wyspy Kurylskie ze względu na strategiczne położenie w regionie Dalekiego 
Wschodu pozostają jednym z najważniejszych dla Rosji obszarów peryferyjnych. 
Brak uregulowania sytuacji politycznej pomiędzy Rosją a Japonią w sprawie zwro-
tu części wysp, określanych przez Japończyków jako tzw. Terytoria Północne, 
utrudniał w przeszłości rozwój społeczno-gospodarczy tego obszaru. Kuryle posia-
dające ogromny potencjał turystyczny mogłyby stać się jednym z wiodących regio-
nów turystycznych w tej części Rosji ze względu na liczne atrakcje w postaci wul-
kanów, gorących źródeł, jaskiń oraz bogactwa flory i fauny. 
 Na początku okresu przemian ustrojowych, po rozpadzie Związku Radziec-
kiego, zostały przygotowane programy mające na celu przekształcenie Wysp Ku-
rylskich z regionu odznaczającego się niedorozwojem gospodarczym w dynamicz-
nie rozwijający się obszar aktywności gospodarczej, w tym działalności turystycz-
nej. Podstawowym problemem wdrożenia zawartych w programach pomysłów jest 
utrzymujący się brak porozumień w sprawie przynależności poszczególnych wysp 
do Rosji i Japonii. Wydaje się bardzo prawdopodobne, iż znalezienie konsensusu 
przyniosłoby liczne korzyści nie tylko Wyspom Kurylskim, ale także obu zaintere-
sowanym państwom oraz licznym rzeszom osób zainteresowanych turystycznym 
poznawaniem świata. 
 
 

PERIPHERALITY AND KURIL ISLANDS TOURISM POTENTIAL 
 
 

Summary 
 
 Peripherality and Kuril Islands tourism potential are presented in the article. De-
spite of an islands small area (15.6 thousand km2), they remain one of the most impor-
tant Russian’s peripheral regions, due to their strategic location and natural resources. 
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The main aim of the paper is to characterise the Kurils peripheral character and their 
tourism potential and to show the relationship between them. The second aim is to pre-
sent the archipelago development possibility in relation to its unregulated status. The 
development prospects are examined in reference to the Kurils’ Development Pro-
grammes proposed at the beginning of the 1990s., which realisation seems to be limited 
by multiple barriers. The Programmes cover particular economy fields however, mainly 
tourism sector. Theses presented in the article also reveal the importance of sustainable 
development to be launched in the area under study.  
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GÓRSKIE SCHRONISKA A POTENCJAŁ TURYSTYCZNY KARKONOSZY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Konkurencyjność górskich rejonów turystycznych w sposób istotny uzależ-
niona jest od występujących w nich zasobów turystycznych oraz dobrze rozwiniętej 
infrastruktury turystycznej. Znaczenie tego drugiego elementu (zagospodarowanie 
turystyczne) dla turystyki bardzo mocno podkreślał już w latach ubiegłych O. Ro-
galewski, który twierdził, że „uprawianie turystyki jest możliwe dzięki temu, że 
trasy, po których turysta porusza się, oraz miejsca, w których przebywa, są wyposa-
żone w urządzenia ułatwiające, a niekiedy w ogóle umożliwiające zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, jakie odczuwa on w czasie swojej podróży”1. Wymieniając 
te potrzeby (m.in. dotarcia do celu podróży i poruszania się po nim, odżywiania się, 
noclegu przy wędrówkach trwających dłużej niż jeden dzień), autor wskazywał 
również na urządzenia, które umożliwiają ich zaspokajanie. Są to: baza komunika-
cyjna, żywieniowa, noclegowa i towarzysząca. W przypadku obszarów górskich ten 
„czysty” podział często jednak nie występuje. Miejscem, które skupia w sobie 
większość funkcji przypisanych urządzeniom bazy noclegowej, żywieniowej 
i towarzyszącej, jest schronisko górskie. Potwierdza to T. Lijewski i inni w przyję-
tej przez siebie definicji schroniska, z której można dowiedzieć się, że „(…) poza 
noclegami obiekty te świadczą również usługi gastronomiczne lub co najmniej 
dysponują urządzeniami umożliwiającymi przyrządzanie posiłków przez turystów 
oraz dysponują suszarnią odzieży i ewentualnie wypożyczalnią sprzętu”2. Czy jed-

                                                 
1  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1977, s. 12. 
2  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 1998, s. 178. 
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nak poziom poszczególnych elementów schroniska i jego bliskiego otoczenia,  
a w konsekwencji i oferowanych usług w karkonoskich schroniskach jest satysfak-
cjonujący dla turystów? Na tak postawione pytanie autorzy opracowania postarają 
się udzielić odpowiedzi.  
 
 
1. Grupa i metoda badawcza 
 
 W roku 2006 na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego przeprowadzono 
badania, które w ramach projektu badawczego dotyczącego Współczesnej pieszej 
turystyki górskiej w Polsce i jej wybranych uwarunkowań, ukierunkowane zostały 
między innymi na analizę ocen pieszych turystów górskich w zakresie określonych 
„warunków” (pojęcie wprowadzone przez kierownika projektu) dotyczących stanu 
schronisk górskich i warunków wokół nich. Autorzy badania przyjeli podział oce-
nianych elementów na 5 grup warunków. W grupie warunków noclegowych ujęto 
możliwość wyboru pokoju, wygodne miejsce noclegowe, czystość pokoi, stan  
i wyposażenie pokoi, oświetlenie pokoi, nocleg zastępczy oraz cenę za nocleg; 
warunków gastronomicznych: możliwość sporządzenia posiłku, darmowy wrzątek, 
godziny otwarcia kuchni oraz jakość i zróżnicowanie posiłków; warunków sanitar-
nych: dostęp do ciepłej wody, dostęp do sanitariatów i natrysków, czystość sanita-
riatów i natrysków oraz czystość i funkcjonowanie świetlicy; warunków około-
schroniskowych: czystość wokół schroniska, położenie schroniska w otoczeniu, 
miejsce do odpoczynku wokół obiektu oraz ilość i rozmieszczenie śmietników; 
warunków wspomagających: kompetencja i uprzejmość obsługi, atmosfera  
w schronisku, przestrzeganie ciszy nocnej, dostęp do telefonu oraz możliwość wy-
suszenia odzieży. Ponadto w badaniach założono wytypowanie schronisk górskich, 
które w ocenie turystów górskich uznać należy za najbardziej atrakcyjne i mniej 
atrakcyjne, przyjmując kryterium „atmosfery” w schronisku, jego położenia oraz 
standardu, jakim dysponuje. W celu zweryfikowania tak postawionego problemu 
badawczego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem 
techniki ankietowej, co pozwoliło na przyjęcie założenia, że odpowiedzi responden-
tów będą charakteryzować się dużą otwartością i szczerością.  
 Materiał empiryczny stanowią odpowiedzi uzyskane od 210 respondentów, 
którzy korzystali z noclegu w schroniskach górskich Karkonoszy. Takie założenie 
miało spowodować dotarcie do grupy tzw. turystów wędrówkowych, którzy charak-
teryzują się już pewnym doświadczeniem turystycznym, a w konsekwencji i więk-
szą świadomością oczekiwań w odniesieniu do standardu, funkcjonalności czy 
przeznaczenia górskich obiektów noclegowych. 
 Charakteryzując grupę badawczą, należy stwierdzić, że najczęściej były to 
osoby młode w wieku od 19 do 35 roku życia (ponad ⅔ respondentów), posiadające 
lepsze wykształcenie (93% osób posiadało minimum wykształcenie średnie, z cze-
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go 38,6% przypada na wykształcenie wyższe). Największą grupę tworzyli studenci 
(42,3%) oraz pracownicy umysłowi (23,1%) pochodzący najczęściej z miast 
(80,9%) województwa dolnośląskiego (43,2%). W analizowanej grupie nie odno-
towano znaczących różnic w zakresie płci (54,7% – mężczyźni) oraz stanu cywil-
nego (60,5% – osoby stanu wolnego). 
 
 
2. Wyniki badań  
 
 Analiza ocen przypisanych przez respondentów poszczególnym czynnikom 
skłania do wykazania niezbyt wysokiej wartości górskich obiektów noclegowych 
dla potencjału turystycznego Karkonoszy. Największe wartości punktowe w przyję-
tej umownie skali ocen (średnia powyżej 4 punktów) zyskały elementy należące do 
grupy warunków „wspomagających” (kompetencja i uprzejmość obsługi schroni-
ska, atmosfera w schronisku) oraz „okołoschroniskowych” (położenie schroniska  
w górskim otoczeniu, czystość wokół schroniska). Największe natomiast zastrzeże-
nia wśród badanych turystów budziły elementy należące do grupy warunków noc-
legowych (możliwość uzyskania zastępczego noclegu, wyboru standardu pokoju 
oraz ich stanu i wyposażenia dodatkowego) oraz gastronomicznych (możliwość 
sporządzenia posiłku we własnym zakresie oraz otrzymanie darmowego wrzątku), 
osiągając poziom punktowy od 3,28 do 3,51. Najniżej ocenionym elementem spo-
śród wszystkich był brak możliwości wysuszenia odzieży, osiągając wartość 3,24 
punktu (rysunek 1). 
 Badanych poproszono także o wskazanie trzech najważniejszych w ich odczu-
ciu elementów schroniska górskiego, które stanowią o jego wartości i znaczeniu. 
Okazuje się, że warunki noclegowe w postaci czystości pokoi (41,9%) i wygodnego 
miejsca noclegowego (38,1%) oraz tworzona przez samych turystów atmosfera  
w schronisku (ponad 31%) to najistotniejsze elementy wskazywane przez respon-
dentów. Pozostałe odpowiedzi, których wartości były dość wysokie, to położenie 
schroniska w otoczeniu (28%), czystość sanitariatów (25,7%) oraz dostęp do ciepłej 
wody (17,1%). Odpowiedzi, które były wskazywane przez blisko co dziesiątą oso-
bę, to cena za nocleg, stan i wyposażenie dodatkowe pokoi oraz kompetencje  
i uprzejmość obsługi. Dla prawie 9% osób ważny był dostęp do sanitariatów 
i natrysków, a więc ich ilość adekwatna do wielkości schroniska. Niemal równie 
istotnym czynnikiem okazała się czystość otoczenia budynku, którą wskazało 8,1% 
respondentów oraz możliwość wyboru standardu pokoju (7,14%). Rzadziej wska-
zywanymi elementami były: jakość i zróżnicowanie wydawanych posiłków 
(5,24%), darmowy wrzątek (4,76%), czystość, wygoda i funkcjonalność świetlicy-
jadalni (4,29%) oraz możliwość sporządzenia posiłku we własnym zakresie 
(3,33%). Najmniej ważne dla respondentów elementy, dla których odsetek wyniósł 
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poniżej 3%, to sztuczne oświetlenie pokoju (2,38%) oraz przestrzeganie ciszy noc-
nej (1,9%). 
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Źródło: opracowanie własne. 



Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy 299

 Analizując poszczególne elementy schroniska górskiego, zdecydowana więk-
szość respondentów (86%) uznała, że nie oczekiwałaby niczego więcej w ocenia-
nych schroniskach. Wśród pozostałych badanych (14%) najczęściej wymieniane 
elementy, które powinny się znaleźć w schronisku, to radio, łącze internetowe, 
czajnik elektryczny, dostęp do prądu bez względu na godzinę, wtyczki w pokojach, 
sztućce, koce, darmowy wrzątek oraz zróżnicowane posiłki.  
 Zebrany materiał badawczy poddano analizie pod kątem szczegółowej oceny 
każdego z badanych schronisk. Respondenci mogli ocenić (w skali od 2 do 5) 24 
główne elementy występujące w obiektach i wokół nich, jakie zostały wyróżnione 
przez autorów w postaci pięciu kategorii „warunków” (patrz rozdział 1. Grupa  
i metoda badawcza). 
 Średnia ocen poszczególnych elementów, a następnie wskazanych „warun-
ków” pozwoliła określić ranking schronisk górskich w Karkonoszach (rysunek 2). 
Najwyżej ocenianym schroniskiem górskim Karkonoszy jest „Samotnia”, a w na-
stępnej kolejności schroniska „Pod Łabskim Szczytem”, „Szrenica” oraz „Na Prze-
łęczy Okraj”. Wspomnieć należy, że były to jedyne obiekty, które otrzymały śred-
nią powyżej 4 punktów. Najmniejszą wartość (jedynie 3,33 pkt) otrzymało schroni-
sko „Odrodzenie” 
 

Rys. 2. Schroniska górskie Karkonoszy wg średniej oceny
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Źródło: opracowanie własne. 
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 Posiadając powyższą wiedzę, warto przyjrzeć się poszczególnym grupom 
warunków składających się na tę ocenę, ale w odniesieniu do poszczególnych 
schronisk górskich (rysunek 3). 
 W prawie wszystkich objętych badaniami schroniskach górskich (wyjątkiem 
jest schronisko „Na Przełęczy Okraj”) najwyższe oceny respondenci przyznawali za 
warunki okołoschroniskowe. Nadmienić jednak należy, że w większości o średniej 
decydowały takie elementy, jak położenie schroniska górskiego w otoczeniu oraz 
miejsca do odpoczynku wokół obiektu, które oceniane były zazwyczaj na 5 lub 4. 
Najniższe oceny otrzymywał przeważnie element dotyczący ilości i rozmieszczenia 
śmietników wokół budynku.  
 Warte podkreślenia są także warunki wspomagające, które wraz z warunkami 
okołoschroniskowymi zdecydowanie dominują w przypadku schronisk „Odrodze-
nie”, „Strzecha Akademicka” oraz „Na Hali Szrenickiej”. W mniejszym zakresie 
dotyczyło to schronisk „Samotnia”, „Pod Łabskim Szczytem” oraz „Dom Śląski”. 
Jedynie w przypadku schroniska „Szrenica” warunki te spośród prawie wszystkich 
były oceniane najsłabiej (niżej oceniono jedynie warunki noclegowe o 0,1 pkt), 
choć i tak średnia wyniosła powyżej 4 punktów. 
 W odniesieniu do powyższych warunków (okołoschroniskowe i wspomagają-
ce) należy wyraźnie zaznaczyć, że stanowią one o wartości badanych schronisk. 
Pozostałe warunki, tj. noclegowe, sanitarne i gastronomiczne, stanowiły wartość  
w miarę równorzędną jedynie w przypadku takich schronisk, jak „Pod Łabskim 
Szczytem”, „Szrenica” oraz „Na Przełęczy Okraj”.  
 Ciekawostką jest najwyższa wartość warunków gastronomicznych w przypad-
ku schroniska „Na Przełęczy Okraj” oraz spośród wszystkich badanych schronisk  
w tym zakresie. W odniesieniu do tych warunków istnieje także duża rozbieżność  
w ocenie poszczególnych elementów. Największy wpływ na „zaniżanie” średniej 
oceny miał brak udogodnień służących samodzielnemu przyrządzaniu posiłków,  
a także brak dostępu do darmowego wrzątku, co u wielu turystów wzbudza skrajnie 
negatywne emocje. Wyżej natomiast oceniano zróżnicowanie wydawanych posił-
ków i ich jakość oraz godziny otwarcia bufetu lub kuchni. 
 Takie schroniska jak „Strzecha Akademicka”, a nade wszystko „Odrodzenie”, 
zyskały w opinii turystów najsłabsze oceny w prawie każdym badanym aspekcie 
(wyjątek stanowią warunki okołoschroniskowe w przypadku schroniska „Na Prze-
łęczy Okraj”). Najniższe wartości w obu schroniskach otrzymały warunki gastro-
nomiczne, a w szczególności brak możliwości przygotowania posiłku we własnym 
zakresie oraz otrzymanie darmowego wrzątku. 
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Rys. 3 Średnie ocen poszczególnych "grup warunków" wg 
respondentów
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Rys. 3. Średnie ocen poszczególnych „grup warunków” wg respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Oprócz ocen, jakie respondenci przypisywali poszczególnym elementom ba-
danych schronisk górskich, poproszono ich także o wskazanie najatrakcyjniejszego 
i najmniej atrakcyjnego schroniska górskiego Karkonoszy pod względem położenia 
w otoczeniu, atmosfery oraz standardu i komfortu wypoczynku. Należy przy tym 
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zwrócić uwagę, że dla autorów oznacza to wprowadzenie dwóch odmiennych ran-
kingów, tworzonych w oparciu o opinie badanych turystów górskich.  
 W kategorii „najatrakcyjniejsze położenie” najczęściej wskazywane było 
schronisko „Samotnia”, które wskazała ponad połowa badanych (54,7%). Obiekt 
ten zdystansował pod tym względem konkurencję dość istotnie. Kolejne bowiem 
schronisko – „Pod Łabskim Szczytem” – zyskało uznanie u ponad 18% badanych,  
a trzecie miejsce przypadło dwóm obiektom równocześnie, tj. „Szrenicy” oraz 
„Strzesze Akademickiej”, ze wskazaniem procentowym na poziomie 8,78 (rysunek 
4). 
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Rys. 4. Najatrakcyjniejsze schroniska wg przyjętych kryteriów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Najlepszą atmosferą w schronisku, którą tworzą turyści często wespół z ob-
sługą, poszczycić się może obiekt „Pod Łabskim Szczytem” (36,17%), który nie-
znacznie wyprzedził „Samotnię” (35,46%) i zdecydowanie już „Strzechę Akade-
micką” (9,93%). Tak duża różnica uprawnia do postawienia tezy, że w tym zakresie 
pierwsze wskazane schroniska są bezkonkurencyjne. 
 Określając najatrakcyjniejsze schronisko pod względem „standardu i komfortu 
wypoczynku”, respondenci nie mieli wątpliwości. Jako najlepszą ponownie wska-
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zano „Samotnię” (prawie 42%). Niecałe 28% ankietowanych mianem tym określiło 
schronisko „Pod Łabskim Szczytem”, a niemalże 12% „Dom Śląski”. Przy okazji 
trzeciego miejsca warto wspomnieć, że schronisko to dopiero od niedawna funkcjo-
nuje w odnowionej postaci, dlatego też jeszcze niewielu turystów zdążyło się z tym 
nowym obliczem zaznajomić.  
 Zdecydowanie najmniej wskazań do miana najatrakcyjniejszego schroniska 
otrzymały we wszystkich trzech kategoriach dwa schroniska: „Na Przełęczy Okraj” 
oraz „Odrodzenie”. Szczególnie to pierwsze budzi pewne zaskoczenie w kontekście 
stosunkowo wysokiego miejsca, jakie osiągnęło w wartościach uśrednionej oceny 
poszczególnych warunków.  
 W rankingu na najmniej atrakcyjne położone schronisko górskie Karkonoszy 
ponad 46% respondentów uznało, że jest nim „Odrodzenie”. Wynik zgodny z ocze-
kiwaniami w kontekście tak niskich ocen, jakie otrzymało to schronisko, w analizie 
poszczególnych elementów. Na drugim miejscu znalazła się „Strzecha Akademic-
ka” (18,31%), a na trzecim schronisko „Na Hali Szrenickiej”, osiągając niecałe 
13% (rysunek 5). 
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Źródło: opracowanie własne. 
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 Wskazane powyżej schroniska pojawiają się także w dwóch kolejnych rankin-
gach na pierwszych trzech miejscach. Analizując kryterium „atmosfery”, która 
pozostawia wiele do życzenia, najwięcej wskazań otrzymało ponownie „Odrodze-
nie” (prawie 1/3 badanych), a następnie „Strzecha Akademicka” i „Na Hali Szre-
nickiej” (odpowiednio 25,71 i 24,29%). Kolejność odmienną zauważyć można  
w ocenie schronisk na najmniej atrakcyjne pod względem standardu i komfortu 
wypoczynku. Niemal 40% respondentów uznało bowiem „Strzechę Akademicką” 
za najmniej spełniającą ich wymagania w tym zakresie. Niewiele mniej, bo ponad 
36% ankietowanych, wskazało według tego samego kryterium „Odrodzenie”,  
a ponad 14% obiekt „Na Hali Szrenickiej”.  
 Otrzymane wyniki dotyczące schroniska „Na Przełęczy Okraj” w obu rankin-
gach są bardzo zbliżone, co może budzić pewne wątpliwości co do ich poprawno-
ści. Jednak należy zwrócić uwagę, że miarodajność obu tych rankingów może być 
zmniejszona przez fakt nieznajomości wszystkich karkonoskich schronisk przez 
badanych turystów. W tym przypadku wyniki mogą świadczyć o tym, że omawiany 
obiekt jest najmniej znany, przez co najrzadziej wskazywany. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Górskie schroniska turystyczne stanowią aktualnie osobliwą postać elementu 
strukturalnego potencjału turystycznego głównie za sprawą swojego usytuowania 
historycznego oraz geograficznego. Wieloletnia działalność tego typu obiektów na 
terenach prawnie chronionych ograniczana była często przez zarządzających par-
kami narodowymi, a w zdecydowanej większości także bezpośrednich ich właści-
cieli, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Ewidentne zaniedba-
nia w tej materii, często potęgowane nietrafionymi decyzjami kadry zarządzającej, 
dostrzegane są głównie w „zewnętrzności” schronisk. Brak inwestycji w tym zakre-
sie dostrzeżony został przez turystów. Podstawowe funkcje tego typu obiektów 
(noclegowe, sanitarne i gastronomiczne) zostały krytycznie ocenione przez respon-
dentów, osiągając w wielu badanych przypadkach jedynie poziom dostateczny  
i prawie dobry. Za najistotniejsze do wprowadzenia uznano elementy wchodzące  
w skład grupy warunków noclegowych, w postaci czystości pokoi i wygodnego 
miejsca noclegowego oraz warunków wspomagających wyrażanych atmosferą  
w schronisku. Wskazane powyżej elementy winny stać się dla gestorów badanych 
obiektów noclegowych czynnikiem wywołującym określenie kierunków zmian. 
 Niewątpliwym atutem karkonoskich schronisk turystycznych jest ich położe-
nie oraz głęboko zakorzeniona wśród turystów świadomość swoistej atmosfery, 
jaką można spotkać w górskim schronisku. Atmosferę tę współtworzą zarówno oni 
sami, jak i obsługa obiektu. To właśnie ten klimat, piękno gór, osobliwości przyro-
dy czy też szczególne walory widokowe krajobrazu przyciągają turystów w te gór-
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skie zakątki. Wydaje się więc, że to głównie walory turystyczne Karkonoszy sta-
nowią o ich potencjale turystycznym, a infrastruktura turystyczna (patrz schroniska 
górskie) zamiast je uzupełniać, a nawet podwyższać, niestety w pewnym stopniu go 
osłabia. Przykładem skrajnym jest tu schronisko „Odrodzenie”, które od lat nie 
może wydźwignąć się z głębokiej zapaści, choć ostatnie inwestycje czynione przez 
kolejnego dzierżawcę wydają się zmierzać we właściwym kierunku. Odmienną 
sytuację odnotowano w przypadku schronisk „Szrenica” oraz „Pod Łabskim Szczy-
tem”, które „wspomagane” są dodatkową infrastrukturą turystyczną (wyciągi nar-
ciarskie), a w konsekwencji i usługami. Wyjątek stanowi schronisko „Samotnia”, 
które swoją popularność zawdzięcza nie tylko położeniu w przepięknej scenerii 
Kotła Małego Stawu, ale także najpopularniejszej trasie turystycznej wiodącej na 
Śnieżkę od kościółka Wang.  
 Powyższe przemyślenia prowadzą do określenia kilku wniosków. W pierwszej 
kolejności należałoby dokonać zmiany priorytetów lub nawet celów strategicznych 
w działalności kadry zarządzającej, a w konsekwencji i właścicieli schronisk gór-
skich. Zmiana ta sprowokuje kreację nowej strategii rozwoju, która winna 
uwzględniać współczesne potrzeby turysty, nie zapominając jednak o podstawo-
wym przeznaczeniu obiektu. Jej założenia, choć uwzględniające czynnik ekono-
miczny, winny odpowiadać podstawowym założeniom związanym ze zrównowa-
żonym rozwojem, mając głównie na uwadze podnoszenie jakości środowiska natu-
ralnego, głównie poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu działalności schronisk. 
Wydaje się, że nie w pełni wykorzystywane są możliwości pozyskiwania funduszy 
na modernizację i dalszy rozwój schronisk górskich, o czym świadczy aktualny ich 
stan. Należałoby więc uruchomić procedury pozyskiwania środków finansowania 
działań rozwojowych ze źródeł wewnętrznych (w ramach budżetu, np. Wojewódz-
kie Regionalne Programy Operacyjne, lub miejscowego kapitału) oraz zewnętrz-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocowych i restrukturyza-
cyjnych.  
 Osobnym aspektem są prawdopodobnie także zmieniające się wśród współ-
czesnych turystów wymagania w zakresie realizowanych usług. Coraz częściej 
poszukiwane są jak najwyższe standardy, młodzież coraz powszechniej oczekuje 
luksusów, zapominając jednocześnie, jakie zadania mają owe obiekty spełniać  
i czym się powinny charakteryzować. Omawiając więc wyniki powyższych badań, 
należy i na ten aspekt zwrócić uwagę. 
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BACKPACKER HOSTELS UND DAS TOURISTISCHE POTENTIAL  
VON KARKONOSZE (RIESENGEBIRGE) 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit von touristischen Gebirgsregionen erfolgt 
durch Entwicklung von verschiedenen Arten der Touristik abhängig hauptsächlich von 
einer guten touristischen Infrastruktur, darunter deren wichtigen Elements – Backpacker 
Hostels (Jugendherbergen). Dieser Grundfaktor des touristischen Potentials wurde in 
seiner Struktur durch Bergwanderer im Riesengebirge bewertet. Aufgrund einer um-
fangreichen Umfrage wurden 24 Elemente von Backpacker Hostels analysiert, die das 
Image eines Hostels sowie seine Funktion und Attraktivität beeinflussende Umgebung 
gestalten und mitgestalten. Der Grundvorteil der Backpacker Hostels im Riesengebirge 
ist ihre Lage in der unterschiedlichen Landschaft. Es scheint also, dass hauptsächlich 
touristische Vorteile von Riesengebirge dessen touristisches Potential darstellen, und 
die touristische Infrastruktur (also Backpacker Hostels) – anstatt diese zu ergänzen und 
vielleicht sogar zu erhöhen – erfüllen ihre Aufgaben nur im Grundausmaß. Hauptbe-
denken der Touristen beziehen sich auf Übernachtungs-, Sanitär- sowie gastronomische 
Bedingungen mit dem Niveau von „genügend“ und „fast gut“. Das attraktivste Hostel 
nach Meinung der Touristen ist „Samotnia“ (Teichbaude), und als am wenigsten attrak-
tiv wurde das Hostel „Odrodzenie“ (Jugendstammhaus Rübezahl) bezeichnet. 
 

Übersetzt von Beata Zdrzalik-Grobelna 
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POTENCJAŁ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH 
DOLNEGO ŚLĄSKA DLA TURYSTYKI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Krajobraz kulturowy tworzy historycznie ukształtowany fragment przestrzeni 
geograficznej, powstałej w wyniku zespolenia oddziaływań środowiskowych i kul-
turowych, tworzących specyficzną strukturę, która objawia się regionalną odrębno-
ścią, postrzeganą jako swoista fizjonomia1. Jest więc on formą dziedzictwa, wyni-
kiem spuścizny wielu pokoleń, i jako taki posiada określoną wartość i potencjał 
kulturowy2. Może być także rozumiany jako zespół elementów środowiska geogra-
ficznego, warunkujących rozwój turystyki na określonym terenie, a więc część 
zasobów strukturalnych tworzących potencjał turystyczny3. 
 Kościoły drewniane stanowią element zanikającego dziedzictwa kulturowego 
Europy, związanego do niedawna jeszcze ze środowiskiem wiejskim. Wykorzysta-
nie drewna wiązało się z dostępnością, a więc niskimi kosztami jego pozyskania na 
obszarach obfitujących kiedyś w większe kompleksy leśne, a więc między innymi 

                                                 
1  U. Myga-Piątek, Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych, 

„Przegląd Geograficzny” 2001, t. 73, z. 1.2, s. l63–l76. 
2  U. Myga-Piątek, Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych, w: Krajobraz kultu-

rowy. Apsekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 4, 
Sosnowiec 2005, s. 40–64, 

3  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  
s. 51–71. 
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na ziemiach obecnej Polski południowej. Wśród trzech zasadniczych rodzajów 
konstrukcji ścian drewnianych rodzimą i prawdopodobnie najstarszą była konstruk-
cja wieńcowa, zwana też zrębową. Kościoły wznoszone w ten sposób w całości  
z drewna stały się przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Jednak spośród 
siedemnastu tego typu obiektów dolnośląskich jedynie kilka jest regularnie odwie-
dzanych, a pozostałe pozostają niemal nieznane, mimo że są obiektami o długiej 
historii, ciekawej architekturze i bogatym wyposażeniu. Z tego też względu celem 
artykułu jest określenie potencjału krajobrazu kulturowego tych obiektów dla po-
trzeb turystyki. 
 
 
1. Metoda badań 
 
 Aby wzmocnić potrzebę uwzględniania jakości krajobrazu kulturowego  
w planowaniu przestrzennym, w tym także dla potrzeb turystyki, należy uzupełniać 
powyższe opracowania o oceny dotyczące treści i formy krajobrazu. Podstawowy-
mi metodami tej oceny powinny stać się m.in.: kompleksowe badania terenowe –  
w tym szczegółowe inwentaryzacje obiektów i miejsc o cechach zabytkowych,  
a także ocena ich rangi, kondycji i funkcji w oparciu o studia archeologiczno-
historyczne oraz analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, danych telede-
tekcyjnych i materiałów planistycznych4. 
 Każda ocena krajobrazu kulturowego rozpoczyna się rejestracją zasobu, czyli 
szczegółową inwentaryzacją przestrzeni – w kryteriach architektury krajobrazu jest 
to identyfikacja formy, substancji i treści5. Ponieważ w myśl ustawy o zabytkach 
krajobraz jest dobrem kultury, można z powodzeniem stosować do jego oceny kry-
teria podobne do tych, które obowiązują w ochronie zabytków. Autorzy, korzysta-
jąc z koncepcji metody zaproponowanej przez U. Mygę-Piątek6, przeprowadzili 
waloryzację krajobrazu kulturowego drewnianych kościołów Dolnego Śląska pod 
kątem oceny jego potencjału dla potrzeb rozwoju turystyki.  
 

                                                 
4  U. Myga-Piątek, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowa-

nia przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, „Waloryzacja środowiska przy-
rodniczego w planowaniu przestrzennym”, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIX, Gdańsk – 
Warszawa 2007, s. 101–110. 

5  K. Dąbrowska-Budziło, Wartości krajobrazu kulturowego w praktyce planistycznej, „IV 
Forum Architektury krajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej”, red.  
J. Rybarkiewicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Katowice 
2002, s. 55–63. 

6  U. Myga-Piątek, Kryteria i metody oceny.., op.cit., s. 101–110. 
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Tabela 1 
 

Metodyka oceny potencjału krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych 
dla turystyki 

 
  Opis kryteriów 3 punkty 2 punkty 1 punkt 

Dawność 
zewnętrzna 

wiek najstarszych dobrze zachowa-
nych elementów zewnętrznych 

kościoła 
starszy niż 1500  <1500-1700) <1700-1900)  

Dawność 
wnętrza 

wiek najstarszych zachowanych 
elementów wyposażenia kościoła  

starszy niż 1500  <1500-1700) <1700-1900)  

Historyczność 

krajobraz jako forma dziedzictwa 
kulturowego, pamiątka przeszłości 

i źródło wiedzy historycznej; 
otoczenie cmentarzem z historycz-
nymi nagrobkami i płytami nagrob-

nymi sprzed II woj. świat. 

otoczony cmentarzem z 
zachowanymi kilkudzie-
sięcioma nagrobkami lub 

płytami nagrobnymi  

otoczony cmentarzem 
z zachowanymi kilkoma 
nagrobkami lub płytami 

nagrobnymi  

pojedynczy lub brak  
nagrobków i płyt nagrob-

nych  

Wartość 
estetyczna 

walory widokowe wynikające z 
ukształtowania architektonicznego 

obiektu i usytuowania w krajobrazie

położenie na wzgórzu, 
stromym stoku, otoczenie 

drzewami, dominujący 
w terenie  

na stoku, na małym 
wzniesieniu, otoczenie 

drzewami 

inne położenie, brak 
ekspozycji, brak drzew 

lub zasłonięcie drzewami, 
zaniedbane otoczenie 

Substancja 
autentyczna 

zastępowanie oryginalnej konstruk-
cji i wyposażenia kościoła nowymi 

po 1900 roku 
1 remont 2-3 remonty 4 i więcej remontów 

Harmonia 

wewnętrzna struktura krajobrazu 
dająca poczucie porządku i ładu oraz 
ciągłości funkcji; harmonijny układ 

kompozycyjny; dodatkowe elementy 
zabytkowe w otoczeniu: mur kam., 

bramy, kaplice, rzeźby lub kamienne 
krzyże 

dodatkowe elementy 
zabytkowe otoczenia: 

architektury lub rzeźby; 
przynajmniej dwa, w tym 
jeden typu mur kamienny  

nieznaczne zaburzenie 
porządku, ładu, ciągłości 
funkcji; co najmniej jeden 

element zabytkowy  
w otoczeniu 

całkowite znijaczenie 
krajobrazu, poczucie 

chaosu i brak ciągłości 
funkcji; brak dodatko-

wych elementów zabyt-
kowych w otoczeniu  

Wyjątkowość 
oryginalność i niepowtarzalność; 

odrębność terytorialna  
krajobrazy unikalne  

w skali kraju 

krajobrazy unikalne  
w skali regionalnej  

z elementami rzadkimi 
w skali kraju: soboty, 

fartuch 

krajobrazy rzadkie w skali 
regionalnej 

Treść 
krajobraz charakterystyczny dla 

kręgu kulturowego; typowy język 
wzorów 

charakterystyczna bryła 
kościoła; wieża nad 

wejściem do kościoła 
naprzeciw prezbiterium 

wieża w innym położeniu 
przylegająca do bryły 
kościoła lub osobno 

treść nie kojarzona z 
symbolem; brak wieży 

Wartość 
emocjonalna 

znaczenie obiektu dla ludności 
lokalnej, dbałość o obiekt i jego 

konserwacja 

kościół systematycznie 
konserwowany, finanso-

wany z pieniędzy ludności 
lokalnej lub z innych 

źródeł 

prace remontowe mają na 
celu jedynie nie doprowa-
dzić do dalszego niszcze-
nia obiektu, pojedyncze 

uszkodzenia, braki  
w substancji kościoła 

kościół zapomniany  

Wartość 
użytkowa 

użytkowanie obiektu w celach 
turystycznych i duszpasterskich 

kościół użytkowany na co 
dzień w celach turystycz-

nych oraz regularnie 
odbywają się w nim 

nabożeństwa 

nabożeństwa odbywają 
się w niedziele i święta, 
zwiedzanie jedynie po 

uzgodnieniu z opiekunem 
obiektu 

kościół nieużytkowany  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie U. Myga-Piątek, Kryteria i metody oceny 
krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących 
procedur prawnych, „Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu prze-
strzennym”, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom. XIX, Gdańsk–Warszawa 2007,  
s. 101–110. 
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2. Obiekty badań 
 
 Zasięg terytorialny drewnianej architektury sakralnej na ziemiach obecnego 
Dolnego Śląska kształtowały czynniki natury geograficznej, ekonomiczno-
społecznej i etnicznej7. Silniejszy rozwój sieci kościołów budowanych w konstruk-
cji wieńcowej nastąpił w okresie od XIII do XV wieku, co było uwarunkowane 
rozwojem osadnictwa w procesie kolonizacji i rozdrobnieniem sieci parafii. Kościo-
ły te wznoszono wspólnym wysiłkiem mieszkańców wsi, co miało wpływ na wybór 
taniego i łatwo dostępnego budulca, a także powierzenie prac miejscowym rze-
mieślnikom. Do czasu intensywnego rozwoju przemysłu w XVIII wieku drzewo 
jako surowiec nie miało wielkiej wartości8. Po zniszczeniach spowodowanych przez 
wojny husyckie nastąpił kolejny okres budowy nowych obiektów i wprowadzania 
zmian w już istniejących (od końca XVI po XVIII wiek), przy czym w tym okresie 
do połowy wieku XVII część świątyń wznosiły lub przejmowały gminy ewangelic-
kie. Ponad 130 istniejących wówczas kościołów drewnianych koncentrowało się w 
dwóch skupiskach – na północnym wschodzie oraz na południu regionu9. Taki roz-
kład przestrzenny był uwarunkowany większym zalesieniem, ubóstwem mieszkań-
ców, a także pewną peryferyjnością położenia w stosunku do szlaków handlowych  
i dużych miast. Dodatkowo na pierwszym z wymienionych obszarów wskazywany 
jest związek z polskim elementem autochtonicznym, występującym tu zwarcie 
jeszcze w XVIII wieku.  
 Poza piętnastoma obiektami wzniesionymi in situ, na Dolnym Śląsku pojawiły 
się po XVIII wieku dwa nowe kościoły. W 1844 roku za sprawą hrabiny von Reden 
król pruski przekazał ewangelikom karkonoskim w darze sprowadzoną z Norwegii 
drewnianą świątynię pochodzącą z początku XIII wieku. A w roku 1913 z inicjaty-
wy architekta Theo Effenberga przeniesiono ze Śląska Opolskiego kościół pw. św. 
Jana Nepomucena i umieszczono go na terenie Parku Szczytnickiego we Wrocła-
wiu – jako element Wystawy Sztuki Ogrodowej i Cmentarnej. Oba obiekty od tego 
czasu wpisały się w krajobraz kulturowy regionu i dlatego również zostały poddane 
ocenie (rysunek 1). 
 

                                                 
7  L. Itman, Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku, „Zeszyty Etnograficzne”, 

tom II, Muz. Etnograficzne, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 1974, s. 11–19. 
8  D. Adamczak, Architektura drewniana na Górnym Śląsku. Oferta edukacyjna Górnoślą-

skiego Parku Etnograficznego, Konferencja naukowo-dydaktyczna „Rola nauczyciela w rozwija-
niu wiedzy o własnym regionie i jego kulturze”, Wyd. Muzeum Miejskie w Siemianowicach 
Śląskich, Siemianowice Śląskie 2006, s. 33–38. 

9  L. Itman, Drewniane budownictwo… op.cit., s. 11–19. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie drewnianych kościołów w konstrukcji wieńcowej na Dolnym 
Śląsku 

Źródło: opracowanie własne. 

 
3. Ocena potencjału krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego 

Śląska dla turystyki 
 
 Na potencjał turystyczny krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych 
Dolnego Śląska składa się wiele elementów określających jego treść i formę. 
Wskaźnik potencjału turystycznego zaproponowany przez autorów jest więc wyni-
kiem analizy dziesięciu różnych kryteriów dotyczących samego obiektu oraz jego 
otoczenia, składających się na krajobraz kulturowy w skali lokalnej. Wszystkie te 
kryteria zostały scharakteryzowane w tabeli 1.  
 Pierwszym kryterium oceny jest dawność zewnętrzna, w przypadku której 
autorzy wzięli pod uwagę wiek najstarszych elementów konstrukcyjnych budowli, 
przyjmując założenie, że im element struktury krajobrazu jest starszy, tym cała 
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przestrzeń jest bardziej wartościowa. Z tego też względu stworzone zostały trzy 
przedziały czasowe, nawiązujące do periodyzacji dolnośląskiej historii. Najstar-
szym był okres trwający do przełomu XVI i XVII wieku, związany z rozwojem  
i utrwalaniem się religii katolickiej na Dolnym Śląsku. Można jedynie przypusz-
czać, że w tym czasie istniały niektóre z analizowanych kościołów, jednakże żadne 
ze źródeł jednoznacznie tego nie potwierdza. Dlatego też do grupy o najstarszym 
rodowodzie zakwalifikowano wyłącznie późnoromańską świątynię Wang pocho-
dzącą z XII wieku, sprowadzoną XIX wieku z Norwegii do Karpacza. Na przełomie 
XV i XVI wieku na Dolnym Śląsku rozpoczyna się okres reformacji i kontrrefor-
macji. Jest to drugi przedział czasowy charakteryzujący się nierównoprawnym 
współistnieniem wyznań katolickiego i ewangelickiego. Wówczas wybudowano 
wzmiankowane jako ewangelickie kościoły w Sierpnicy (rok 1564), w Grzmiącej 
(rok 1588) i w Rybnicy Leśnej (rok 1608), w Trzebicku (lata 1672-78) oraz kościo-
ły katolickie w Szczodrowie (rok 1585), w Kromnowie w XVI wieku (brak rzetel-
nych opisów, przyp. Staffa et al. 2003)10, w Grabownie Małym (rok 1655), w Świę-
tym Marku (rok 1660), w Dziesławicach (lata 1667-70) i w Chełstowie Wielkim  
w 2 połowie XVII wieku. Konwencja w Altranstädt podpisana w 1707 roku, gwa-
rantująca odbudowanie swobód religijnych, rozpoczyna najmłodszy przedział cza-
sowy, charakteryzujący się współistnieniem obydwu wyznań. W tym okresie wy-
budowano kościoły katolickie w Kamieńczyku (rok 1710), w Zalesiu (rok 1711),  
w Nowej Bystrzycy (rok 1726), w latach 1740-42 w Międzygórzu, w Złotowie (rok 
1754) oraz w 1764 roku kościół ewangelicki w Kuźniczysku.  
 W podobny sposób autorzy postępują w przypadku dawności wewnętrznej 
określającej okres, z którego pochodzą najstarsze elementy wyposażenia kościoła. 
Przyjęto podział na okres najstarszy do końca XV wieku, kolejny obejmujący stule-
cia XVI i XVII oraz najmłodszy. Za najwartościowsze uznano wyposażenie świąty-
ni Wang oraz kościołów w Chełstowie Wielkim i Szczodrowie. W przypadku 
dwóch ostatnich są to odpowiednio dwie cenne gotyckie rzeźby z XV wieku oraz 
drewniany tryptyk z 1491 roku, przeniesione z innych kościołów. W kolejnej grupie 
znalazło się sześć kościołów: w Sierpnicy z polichromią ścienną z 1592 roku,  
w Kromnowie z renesansową kamienną chrzcielnicą z 1593 roku, w Świętym Mar-
ku z bardzo cennymi późnogotyckimi rzeźbami z XVI wieku i późnorenesansowym 
ołtarzem głównym i amboną z 1620 roku, w Trzebicku z barokowym ołtarzem 
głównym, ołtarzami bocznymi i amboną z 1678 roku, w Grzmiącej z polichromią 
na ławach z 1620 roku i – posiadający najbogatsze wyposażenie – w Rybnicy Le-
śnej z renesansowymi ławkami z 1608 roku, amboną z 1610 roku, ołtarzem z 1611 
roku oraz bogato zdobioną chrzcielnicą z 1630 roku. Najliczniejszą trzecią grupę 
tworzą kościoły w Dziesławicach i Nowej Bystrzycy z barokowymi ołtarzami 

                                                 
10  Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. Tom 2. Pogórze Izerskie, red. M. Staffa, Wy-

dawnictwo I-BIS, Wrocław 2003. 
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głównymi z początku XVIII wieku, w Zalesiu z ludową polichromią stropu nawy  
i prezbiterium z 1720 roku, w Międzygórzu z barokowym ołtarzem głównym  
z 1740 roku, w Kamieńczyku z barokową polichromią empor i chóru z 1743 roku, 
w Kuźniczysku z niszczejącymi emporami z 1764 roku, w Złotowie z barokowym 
ołtarzem głównym i amboną z 2 połowy XVIII wieku i w Grabownie Małym  
z całym dziewiętnastowiecznym neogotyckim wyposażeniem. 
 

 
Rys. 2. Kościół Świętego Idziego w Chełstowie Wielkim 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Historyczność określa związek krajobrazu z lokalną historią. W przypadku 
analizowanej przestrzeni sakralnej źródło wiedzy historycznej stanowią nagrobki  
i płyty nagrobne na cmentarzu lub w murze otaczającym kościół. Najbardziej war-
tościowe pod tym względem są kościoły w Kuźniczysku, Świętym Marku, Złoto-
wie, Kamieńczyku, Międzygórzu, Nowej Bystrzycy i Karpaczu, w otoczeniu któ-
rych znajdują się cmentarze z kilkudziesięcioma nagrobkami pochodzącymi sprzed 
II wojny światowej. W drugiej grupie znalazły się krajobrazy sakralne obiektów  
w Kromnowie i Zalesiu, przy których znajduje się po kilka nagrobków lub płyt.  
W przypadku najniżej ocenionych kościołów brak takich elementów w ich otocze-
niu lub występują one pojedynczo.  
 Walory widokowe wynikające z usytuowania obiektu w krajobrazie charakte-
ryzują wartość estetyczną. Maksymalną ilość punktów uzyskały cztery kościoły 
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sudeckie. Obiekt w Kamieńczyku położony jest w miejscu eksponowanym na stoku 
i obsadzony świerkami. Kościół w Zalesiu również został usytuowany na stoku 
opadającym ku wciosowej dolinie potoku, a malowniczości dodają mu stare tuje 
wzdłuż północnej i wschodniej części ogrodzenia oraz przy wejściu do obiektu. 
Kościół Wang został celowo posadowiony przy górskiej drodze na Śnieżkę, tak aby 
był widoczny z Mysłakowic – wówczas letniej rezydencji króla pruskiego, a jego 
bryłę otaczają obecnie świerki. Obiekt w Rybnicy Leśnej stanowi dominantę w 
krajobrazie wsi, bowiem leży on na wysokiej skarpie nad zakolem rzeki, a teren 
świątyni obsadzono grupą kilku drzew, takich jak jawory, klony i dęby. 
 Do określenia wartości substancji autentycznej pod uwagę była brana ilość 
przeprowadzonych po 1900 roku remontów, które miały na celu zastępowanie ory-
ginalnej konstrukcji i wyposażenia kościoła nowymi. Autorzy nie uwzględnili tu 
prac konserwatorskich, których zadaniem jest utrwalenie oryginalnych fragmentów 
zabytku i zabezpieczenie go przed dalszą degradacją. Dwa kościoły otrzymały naj-
wyższą wartość punktów – w Sierpnicach, gdzie generalny remont został przepro-
wadzony w latach 1925-33, i wtedy też dodano soboty, oraz w Karpaczu, w którym 
podczas remontu w 1964 roku beskidzcy górale wykonali gonty w typie norweskim 
i pokryli nimi dach. Najwięcej remontów przeprowadzono w obiektach w Świętym 
Marku, Złotowie, Grabownie Małym oraz w Nowej Bystrzycy.  
 Harmonijność określa wewnętrzną strukturę krajobrazu dającą poczucie po-
rządku i ładu oraz ciągłości funkcji. Za najważniejsze uznano istnienie muru ka-
miennego, otaczającego teren świątyni i cmentarza, gdyż elementy te tworzą łącz-
nie charakterystyczny krajobraz sakralny typowy dla kręgu cywilizacji zachodnio-
europejskiej. Dodatkowo uwzględniano obecność kaplic, rzeźb i krzyży kamien-
nych. I tak jako najbardziej wartościowe oceniono krajobrazy kościołów w Świę-
tym Marku, Grzmiącej, Kromnowie, Nowej Bystrzycy, Rybnicy Leśnej i Karpaczu. 
Najniższe oceny uzyskały obiekty w Kuźniczysku i Zalesiu, pozbawione elemen-
tów otoczenia współtworzących spójny układ kompozycyjny. 
 Wyjątkowość obiektów scharakteryzowana została na podstawie oryginalno-
ści i niepowtarzalności analizowanych kościołów. Do krajobrazów unikalnych  
w skali ogólnopolskiej został zaliczony obiekt w Karpaczu reprezentujący wyjąt-
kową grupę romańskich kościołów skandynawskich z niskim krużgankiem obiega-
jącym całą bryłę i stylizowanymi sterczynami w kształcie smoczych głów. Cztery 
kościoły uznano za unikatowe w skali regionalnej z elementami unikatowymi  
w skali ogólnopolskiej. Trzy posiadają bowiem tzw. soboty, czyli podcienia otacza-
jące bryłę budowli, a są to obiekty w Trzebicku, Sierpnicy i Wrocławiu. Kościół  
w Grzmiącej jako jedyny w regionie posiada tzw. fartuch, czyli wąski, jednospado-
wy daszek wokół wieży.  
 Z punktu widzenia treści krajobrazu kulturowego bryła kościoła charaktery-
styczna dla kręgu cywilizacji zachodniej jest orientowana i posiada wieżę lub dwie 
nad kruchtą ulokowaną na jego osi podłużnej. Charakterystyczny krajobraz sakral-
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ny będzie więc rozpoznawalny poprzez te elementy typowe. W przypadku kościo-
łów poddanych analizie najbardziej typową sylwetkę posiadają obiekty w Kamień-
czyku, Sierpnicach i Wrocławiu, a także większość obiektów położonych na pół-
nocny wschód od Wrocławia. Wieżę usytuowaną w innym położeniu mają m.in. 
świątynie w Karpaczu, Rybnicy Leśnej, podczas gdy kościoły pozbawione wieży 
znajdują się w Świętym Marku, Nowej Bystrzycy i Zalesiu.   
 Autorzy artykułu wartość emocjonalną kościołów określili na podstawie 
znaczenia obiektu dla ludności lokalnej, dbałości o obiekt i jego konserwacji. Aż 11 
z opisywanych kościołów zostało sklasyfikowanych jako zabytki systematycznie 
remontowane i konserwowane, często utrzymane z pieniędzy ludności lokalnej. 
Najlepszym przykładem wydaje się być obiekt w Złotowie, który szczególnie  
w ostatnich latach jest systematycznie remontowany ze środków własnych parafian. 
Optymistyczny wydaje się fakt, że tylko jeden z analizowanych kościołów, a mia-
nowicie w Kuźniczysku, popada w ruinę, jednak został on objęty patronatem Fun-
dacji Zamków i Rezydencji Dolnego Śląska we współpracy i pod nadzorem Gminy 
Trzebnica. Obecnie trwają starania o uzyskanie dofinansowania na konserwację 
obiektu i nadania mu funkcji muzeum regionalnego. 
 Wartość użytkowa charakteryzuje użytkowanie obiektu w celach zarówno 
duszpasterskich, jak i turystycznych. Najwyższą liczbę punktów otrzymał jedynie 
kościół w Karpaczu, który podlega miejscowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. 
Nabożeństwa odprawiane są w nim regularnie zarówno w dni robocze, jak i w świę-
ta. Jest to jedyny kościół drewniany w konstrukcji wieńcowej na Dolnym Śląsku, 
użytkowany na co dzień w celach turystycznych, w którym regularnie odbywają się 
nabożeństwa. Kościół w Kuźniczysku jako jedyny jest nieużytkowany – powodem 
takiego stanu jest wykorzystywanie na potrzeby parafii drugiego kościoła (filialne-
go), wybudowanego w tej samej wsi na początku XX wieku. W pozostałych 16 
kościołach nabożeństwa odbywają się przede wszystkim w niedziele i święta, a ich 
zwiedzanie możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem 
obiektu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wyniki powyższych analiz świadczą jednoznacznie o dużym potencjale tury-
stycznym krajobrazów kulturowych kościołów drewnianych wzniesionych w kon-
strukcji wieńcowej na Dolnym Śląsku. Ogromna ich wartość wynika pośrednio  
z niewielkiej liczby – spośród ponad 120 istniejących na tym obszarze jeszcze  
w XVII wieku obiektów przetrwało bowiem do dzisiaj jedynie 15. Stanowią one 
zapis bogatej historii i kultury tych ziem, podczas gdy dwa kolejne, choć zostały 
przeniesione z innego otoczenia, prezentują istotne wartości artystyczne i histo-
ryczne oraz wtopiły się w lokalny krajobraz kulturowy.  
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Tabela 2 
 

Ocena potencjału krajobrazów kulturowych kościołów drewnianych Dolnego Śląska 
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Kuźniczysko 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 14 I 
Grabowno 

Małe 
2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 16 

II 

Międzygórze 1 1 3 1 2 2 1 1 2 2 16 

Szczodrów 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 16 
Nowa  

Bystrzyca 
1 1 3 2 1 3 1 1 2 2 17 

Zalesie 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 17 

Kromnów 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 18 

Wrocław 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 18 

Złotów 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2 19 

Dziesławice 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 20 

III 

Kamieńczyk 1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 20 
Rybnica 

Leśna 
2 2 1 3 2 3 1 2 2 2 20 

Sierpnice 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 20 

Grzmiąca 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 21 

Trzebicko 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 21 

Święty Marek 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 22 
Karpacz 
Górny 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 IV 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Posługiwanie się określaniem potencjału dla turystyki jest w przypadku bada-
nych krajobrazów jak najbardziej właściwe ze względu na fakt, że poddawane ana-
lizie kościoły drewniane nie funkcjonują dotychczas w produkcie turystycznym 
Dolnego Śląska. Najwyższe aktualne wykorzystanie kościoła Wang w Karpaczu 
jest uwarunkowane nie tylko jego unikatowością w kulturowym krajobrazie pol-
skim, ale także atrakcyjną lokalizacją w dużej miejscowości turystycznej. Pozostałe 
świątynie położone na obszarze Sudetów są odwiedzane przez niewielką liczbę 
turystów eksplorujących ten atrakcyjny turystycznie region. Jest ich zbyt mało, by 
same stały się podstawą utworzenia szlaku turystyki samochodowej, jednak po 
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połączeniu z obiektami świeckiego budownictwa mogłaby powstać oferta Szlaku 
Architektury Drewnianej11. Północno-wschodnia część województwa ciągle jeszcze 
czeka na aktywizację na rynku turystycznym. Analizowany potencjał może więc 
zostać do tego celu wykorzystany, tym bardziej że istnieje możliwość połączenia  
z podobnymi obiektami w sąsiedniej Opolszczyźnie i Ziemi Kluczborskiej w szlak 
kościołów drewnianych, nawiązujący do już istniejących ofert tego typu. Taką pro-
pozycję szlaku w dolnośląskiej części tego obszaru zaproponowali już M. Górale-
wicz-Drozdowska i M. Rogowski12.  
 Na podstawie przeprowadzonej analizy określono cztery klasy krajobrazu 
kulturowego analizowanych kościołów drewnianych. Najwyższy potencjał dla tury-
styki, aktualnie w dużej mierze wykorzystywany, wyznaczono dla kościoła Wang  
w Karpaczu Górnym. Drugą klasę dziewięciu obiektów o wysokim potencjale two-
rzą kościoły w Dziesławicach, Świętym Marku i Trzebicku (na obszarze północno- 
-wschodnim regionu), a także w Grzmiącej, Kamieńczyku, Rybnicy Leśnej, Sierp-
nicach i Zalesiu (na obszarze sudeckim) oraz we Wrocławiu. Trzecią klasę, repre-
zentującą potencjał określony przez autorów jako przeciętny, tworzą kościoły  
w Grabownie Małym, Szczodrowie i Złotowie oraz Kromnowie, Międzygórzu, 
Nowej Bystrzycy i Zalesiu. W ostatniej klasie, określonej jako obiekty o niskim 
potencjale dla turystyki, znalazł się kościół w Kuźniczysku. 
 Istnieje możliwość poprawy stanu samych obiektów i ich bezpośredniego 
otoczenia, a poprzez te prace – poprawy jakości krajobrazu kulturowego. Działania 
te mogą być jednak ograniczone do podniesienia ich wartości estetycznej, emocjo-
nalnej i użytkowej. Niemniej działania takie są jak najbardziej wskazane, a dopiero 
kolejne cele musiałyby objąć zadania z zakresu zagospodarowania turystycznego, 
informacji oraz promocji. 
 
 
THE POTENTIAL OF CULTURAL LANDSCAPE OF WOODEN CHURCHES 

IN LOWER SILESIA FOR TOURIST PURPOSES 
 
 

Summary 
 
 The authors of the paper have made a research on seventeen wooden churches 
from North East Lower Silesia, Sudety Mountains and Wroclaw. Their great value re-
sults from their little number in the region. Out of the 120 existing there in the XVII 

                                                 
11  M. Duda-Seifert, Sudeckie kościoły drewniane jako walor turystyczny, w: Komercjalizm 

turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, Wyd. WSZ, Wrocław 2008, s. 93–101. 
12  M. Góralewicz-Drozdowska, M. Rogowski, Koncepcja przebiegu szlaku kulturowego  

w oparciu o sakralną architekturę drewnianą północno-wschodniej części Dolnego Śląska,  
w: Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Wrocław 2009, s. 73–82. 
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century only fifteen have survived till nowadays whereas two additional were brought 
to both Karpacz and Wroclaw, first in 1844 while the second in 1913. Therefore the 
existing wooden churches constitute the important part of the vanishing cultural heritage 
of Europe and it seems to be essential to protect them and use for tourism purposes. 
 The potential of cultural landscape of wooden churches in Lower Silesia for tour-
ism has been established following the concept proposed by Urszula Myga-Piątek 
(2007). The authors have elaborated the common indicator based on ten criterions, such 
as: age of the exterior, age of the interior, historical value, esthetic value, authenticity of 
the construction, harmony, uniqueness, essence, emotional value, usage value. 
 The classification of the churches into four classes have followed, which were: the 
highest potential, high potential, average and low ones. The results of the research clear-
ly indicate great tourist potential of cultural landscapes of wooden churches in Lower 
Silesia.  
 

Translation made by the authors 
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WALORY TURYSTYCZNE GÓR W OPINII PIESZYCH TURYSTÓW SUDECKICH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka i rekreacja są zjawiskami kompensacyjnymi wobec współczesnego 
życia. Podkreślić należy ich niezbędność na każdym etapie rozwoju człowieka oraz 
znaczenie turystyki jako źródła doświadczeń uczuciowych, ekspresji, pozytywnych 
emocji i doznań estetycznych1. Uprawianie turystyki w atrakcyjnym obszarze to nie 
tylko wysiłek fizyczny i pokonywanie barier, ale również odbieranie szeregu bodź-
ców z elementów środowiska przyrodniczego, takich jak woda, powietrze, rzeźba 
terenu, flora czy fauna. Dla turysty ważne są również wszystkie wytwory działalno-
ści człowieka, które umożliwiają turystykę (infrastruktura turystyczna, zabytki ar-
chitektury itd.). Cechy i elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego 
w literaturze nazywane są także walorami turystycznymi i walorami recepcji2. Ter-
miny te w niniejszym opracowaniu stosowane będą zamiennie. 
 Główną formą turystyki górskiej jest turystyka piesza. Najważniejsze walory 
sprzyjające jej uprawianiu to: rozległe punkty widokowe, zmienność otoczenia, 
kontrastowość form, symetria i asymetria oraz dynamiczność i statyka w krajobra-
zie, barwność pejzaży, swoiste zjawiska akustyczne i konieczność pokonywania 
wzniesień3. 

                                                 
1  S. Toczek-Werner, Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka, w: Podstawy turystyki 

i rekreacji, red. S. Toczek-Werner, AWF, Wrocław 2007. 
2  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978. 
3  Wpływ środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie turystycznych form rekreacji, red. 

W. Deja, Wydawnictwo AWF, Warszawa1986. 
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 P. Zarzycki4 podkreśla, że piesza turystyka górska posiada wiele wartości 
zdrowotnych i społecznych. Wędrówka górska rozwija i usprawnia układy fizjolo-
giczne człowieka, a w konsekwencji uodparnia na zmęczenie i choroby, odpręża 
psychicznie i przeciwdziała procesom starzenia. Wpływa także na naszą osobo-
wość, akcentując cechy pożądane społecznie. Nie można tu też pominąć czynnika 
integrującego i socjalizującego, a także poznawczego. 
 Dolny Śląsk jest jednym z ciekawszych pod względem walorów turystycznych 
obszarem w Polsce. Rozwojowi turystyki sprzyja łagodny na nizinach, a w górach 
bodźcowy klimat oraz urozmaicony krajobraz. Znajdują się tu liczne osobliwości 
przyrody (wodospady, niezwykłe formy skalne, jaskinie, przełomy rzek) oraz za-
bytki architektoniczne (kościoły, klasztory, zamki, pałace, fortyfikacje, zabytkowe 
zespoły urbanistyczne oraz muzea)5. Największą część ruchu turystycznego kon-
centrują takie obszary górskie, jak: Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kamienne, 
Sowie, Orlickie i Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie6. Dzieje się tak za 
sprawą urozmaiconej rzeźby terenu, gęstej sieci szlaków wędrówkowych pieszych, 
jak również stale rozbudowywanej infrastruktury turystycznej, zwłaszcza w połą-
czeniu z panującymi tam dobrymi warunkami śniegowymi.  
 
 
1. Cel, metoda i organizacja badań 
 
 Obserwując niektóre zachowania sudeckich turystów, można się zastanawiać 
nad tym, jakie walory turystyczne – przyrodnicze i antropogeniczne Sudetów 
wpływają na ich zachowania turystyczne. Celem badań było zdiagnozowanie opinii 
pieszych sudeckich turystów górskich w zakresie oceny walorów turystycznych – 
cech i elementów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, ważnych  
w podejmowaniu tej formy aktywności. 
 Badania przeprowadzone zostały wśród wędrujących po Sudetach pieszych 
turystów górskich w roku 2006. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, 
technikę ankietową. Do analiz statystycznych zakwalifikowano 300 poprawnie 
wypełnionych kwestionariuszy ankiet. Badania były przeprowadzone w otoczeniu 
schronisk górskich: 

 Góry Izerskie: Chatka Górzystów, Orle, 
 Karkonosze: Kamieńczyk, Na Hali Szrenickiej, Szrenica, Pod Łabskim 

Szczytem, Odrodzenie, Samotnia, Strzecha Akademicka, Dom Śląski, 
 Góry Kamienne: Andrzejówka, 

                                                 
4  P. Zarzycki, Piesze górskie obozy wędrowne, w: Obozy wędrowne, red. J. Grobelny, 

AWF, Wrocław 2007. 
5  J. Czerwiński, Sudety. Przewodnik, Wydawnictwo Eko-Graf, Wrocław 2003. 
6  T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia Turystyki Polski, PWE, War-

szawa 2002. 
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 Góry Sowie: Orzeł, Zygmuntówka, 
 Góry Stołowe: Na Szczelińcu, 
 Góry Bystrzyckie: Pod Muflonem, Jagodna, 
 Masyw Śnieżnika: Na Śnieżniku. 

 
 
2. Sylwetka społeczno-demograficzna turystów – uczestników badań sudeckich 
 
 W badanej grupie rozkład kobiet i mężczyzn był podobny (odpowiednio 
48,3% i 51,7%). Większe zróżnicowanie zauważa się w obrębie wieku. Najliczniej-
sza grupa wiekowa to osoby pomiędzy 25 a 45 rokiem życia (52,3%), a następnie 
turyści od 19 do 24 lat (18% badanej populacji). Stosunkowo duży odsetek respon-
dentów (16,3%) to osoby w wieku od 46 do 65 lat. Stan cywilny ankietowanych 
również był zróżnicowany – 58,3% to osoby stanu wolnego, pozostali (41,7%) to 
zamężne albo żonaci. Większość w badanej grupie stanowiły osoby z wykształce-
niem wyższym (44%), natomiast 36,3% miało wykształcenie średnie. Najmniejszą 
grupę stanowili respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (9,3%) 
oraz z wykształceniem podstawowym (10,3%). W badanej grupie przeważali bada-
ni aktywni zawodowo – stanowili oni 61% badanej populacji. Na pozostałe 39% 
składają się osoby niepracujące – 12% oraz uczące się – 27%. Pod względem kate-
gorii zawodowej najliczniejszą grupę stanowią pracownicy umysłowi (32%) oraz 
studenci (19%). 
 
 
3. Charakterystyka zachowań turystycznych turystów – uczestników badań 

sudeckich 
 
 Badana grupa charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem dotyczącym for-
my pieszej turystyki górskiej. Najliczniejsza grupa respondentów określiła swój 
aktualny pobyt w górach jako wycieczkę w góry połączoną z noclegiem w schroni-
sku górskim (29,3%). Nieco mniej liczna grupa (24,7%) to turyści, którzy w mo-
mencie przeprowadzania badań wybrali się na kilkugodzinny spacer w góry. Blisko 
co piąty respondent badanej grupy (21%) to osoba będąca na jednodniowej wy-
cieczce. Zatem wędrówkę po górach bez noclegu podejmowało w sumie 46% re-
spondentów. Wśród respondentów 19% określiło swoją obecność w górach jako 
wielodniowy pobyt (zakwaterowanie w jednym miejscu i krótkie wypady w góry). 
Turyści będący na wielodniowej wędrówce po górach, z noclegami w schroniskach 
górskich, to 4,3% całej badanej grupy.  
 Dla większości respondentów ten przyjazd w góry był kolejnym, jednym  
z wielu. Spośród nich 28% to osoby, które od ponad pięciu lat uprawiają turystykę 
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górską, a osoby uprawiające ten rodzaj turystyki od ponad 10 lat stanowią 47% 
badanej grupy. 
 Większość turystów biorących udział w badaniu podejmuje wędrówki kilka 
razy do roku. Grupa ta stanowi 56% całej badanej populacji. Wśród ankietowanych 
18% przyjeżdża w góry raz w roku, natomiast 13,6% odwiedza góry raz w miesią-
cu. Ponad 10% respondentów czyni to sporadycznie. Turyści ci przyjeżdżają w góry 
najczęściej w weekendy i dni wolne od pracy (63%). W badanej grupie 34% prze-
znacza na wędrówki górskie czas urlopu lub wakacji. Większość badanych (53,6%) 
turystów najchętniej uprawia turystykę górską w lecie. Wśród respondentów 20,3% 
wskazało jesień jako ulubioną porę roku do uprawiania turystyki górskiej. Wiosna 
jest preferowana przez 17,6% ankietowanych. Najmniejsza cześć badanej grupy 
(8,3%) najchętniej wędruje po górach w zimie. W badanej grupie dominują osoby 
spędzające w górach średnio dwa do trzech dni (44%). Spośród badanych 32% to 
osoby preferujące jednodniowe pobyty w górach. Osoby spędzające najczęściej 
tydzień w górach stanowią 15,3% badanej grupy, natomiast 6,6% spędza w górach 
zazwyczaj dwa tygodnie. Aż 83% badanych to osoby wędrujące w towarzystwie 
rodziny lub znajomych. Część grupy (11%) wędruje samotnie.  
 Wśród respondentów najpopularniejsze są Karkonosze. Odwiedziło je do tej 
pory 94% wśród badanych osób. Kolejnym najczęściej odwiedzanym pasmem  
w Sudetach są Góry Stołowe (78% ankietowanych). Następne w kolejności są: 
Góry Sowie (65%), Masyw Śnieżnika (63%) Góry Izerskie (62%), Rudawy Jano-
wickie (58%). Pozostałe pasma odwiedziło mniej niż 50% respondentów, a chodzi 
tu o Góry Wałbrzyskie (48%), Góry Kamienne (36%), Góry Bystrzyckie (33%), 
Góry Bialskie (23%), Góry Opawskie (17%). Pozostałe, w tym Góry Kaczawskie, 
Orlickie i Złote, odwiedziło 4% respondentów. 
 
 
4. Walory turystyczne gór według turystów – uczestników badań sudeckich 
 
 W wyniku studiów nad literaturą teorii rekreacji7 wyróżniono przyrodnicze  
i antropogeniczne walory pieszej turystyki górskiej.  
 Do uwarunkowań przyrodniczych zaliczono: 

 obszary leśne, 
 wody powierzchniowe, 
 osobliwości przyrody, 
 klimat górski, 
 walory widokowe, 

                                                 
7  Analiza literatury, w oparciu o którą stworzono listę geograficznych uwarunkowań pie-

szej turystyki górskiej, została zawarta w pracy doktorskiej Piotra Zarzyckiego Współczesna 
piesza turystyka górska w Polsce i jej uwarunkowania (AWF Wrocław, 2003, maszynopis). 



Walory turystyczne gór w opinii pieszych turystów sudeckich 325

 urozmaiconą rzeźbę terenu. 
 Uwarunkowaniami antropogenicznymi są: 

 czystość środowiska, 
 folklor górski, 
 sieć szlaków, 
 schroniska, 
 wyciągi, 
 dojazd do obszaru górskiego, 
 zabytki kultury. 

 Wyróżnione walory przyrodnicze i antropogeniczne ocenione zostały przez 
pieszych turystów górskich pod kątem ich znaczenia dla uprawiania tej formy ak-
tywności (rysunek 1). Ponad połowa respondentów za czynnik najważniejszy  
w podejmowaniu turystyki górskiej uznała walory widokowe (57%) i czystość śro-
dowiska (52%). Kolejnymi najważniejszymi czynnikami są osobliwości przyrody 
(44%) i urozmaicona rzeźba terenu (40%). Jako elementy nieważne przy podejmo-
waniu pieszej turystyki górskiej największa liczba respondentów (33,3%) podaje 
wyciągi turystyczne dostępne w sezonie letnim. Wśród ankietowanych 16% uznało 
za nieważne zabytki kultury, a 15% folklor górski. Zabytki kultury i folklor górski 
należą też do elementów uznanych przez największą liczbę turystów za mało ważne 
(odpowiednio 29% i 25%). 
 Charakteryzując oceny respondentów w zależności od cech społeczno- 
-demograficznych, należy zaakcentować, że prawie zawsze w grupie czterech naj-
ważniejszych walorów górskich znajdują się walory widokowe, czystość środowi-
ska, osobliwości przyrody i urozmaicona rzeźba terenu. Różnice w ocenach dotyczą 
głównie wartości procentowych, jakie uzyskał dany walor przyrodniczy lub antro-
pogeniczny oraz miejsca w rankingu. Kobiety bardziej akcentują wartość czystego 
środowiska (K-55%, M-49%), natomiast mężczyźni urozmaiconej rzeźby terenu 
(K-35%, M-46%). Zauważalna jest także różnica w ocenie znaczenia czystości 
środowiska wśród osób w stanie cywilnym wolnym (49%) i zajętym (56%). Wśród 
respondentów dzielonych według wykształcenia w grupie osób z wykształceniem 
podstawowym, którą stanowiły głównie dzieci spędzające czas w górach z rodzi-
cami, oceny są bardziej wyrównane, a tym samym na niższym poziomie procento-
wym. Dodatkowo w grupie najważniejszych pojawiają się tutaj wyciągi turystyczne 
(36%). W grupie respondentów z wykształceniem wyższym najczęściej jako naj-
ważniejszy element środowiska wymieniane są walory widokowe (61%), w dalszej 
kolejności osobliwości przyrody (52%), czystość środowiska (51%) oraz urozma-
icona rzeźba terenu (37%). Wykształceni na poziomie średnim również za najistot-
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Rys. 1. Waga przyrodniczych i antropogenicznych walorów gór w podejmowaniu pie-
szej turystyki górskiej przez turystów – uczestników badań sudeckich 

Źródło: opracowanie własne. 
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niejsze uważają walory widokowe (60%) oraz czystość środowiska (58%), nato-
miast wartość innych walorów określana jest tu na zdecydowanie niższym poziomie 
(urozmaicona rzeźba terenu 43%, osobliwości przyrody 38%). Respondenci z wy-
kształceniem zawodowym zasadniczym wymieniają w pierwszej kolejności czy-
stość środowiska i walory widokowe (po 54%), a następnie urozmaiconą rzeźbę 
terenu 50%, osobliwości przyrody 43%, obszary leśne 39%, klimat górski 36%  
i sieć szlaków 32%. Analizując oceny respondentów według wieku, można zauwa-
żyć, że większe zdecydowanie w ocenach widać u osób powyżej 45 lat. Osoby te 
akcentują wyraźnie wagę czystości środowiska (60%) i walorów widokowych 
(59%). Dla badanych w wieku do 24 lat najważniejsze są walory widokowe (50%), 
czystość środowiska (46%), urozmaicona rzeźba terenu (43%) oraz osobliwości 
przyrody (37%). Podobnie respondenci w wieku 24-45 lat są zdania, że największy 
wpływ na atrakcyjność mają walory widokowe (60%) i czystość środowiska (53%). 
Kolejność dwóch następnych walorów jest inna – osobliwości przyrody (46%) 
i urozmaicona rzeźba terenu (39%). 
 Średnie arytmetyczne ocen punktowych (5 punktów – najważniejszy, 1 – nie-
ważny) 300 badanych pieszych turystów górskich stanowiły podstawę do stworze-
nia rankingu cech i elementów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego 
przydatnych dla wędrówek górskich (rysunek 2). W efekcie wyodrębniono grupy 
walorów, których średnie arytmetyczne zawierały się w określonych przedziałach 
punktowych.  
 Warto zwrócić uwagę, że największe znaczenie czterech pierwszych walorów 
turystycznych (rysunek 2) dla uprawiania pieszej turystyki górskiej podkreślone 
zostało przez respondentów także zdecydowanie największą ilością maksymalnych 
ocen pięciopunktowych (najważniejsze w podejmowaniu pieszej turystyki górskiej) 
– rysunek 1.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Respondenci to w głównej mierze ludzie młodzi i w średnim wieku, 
z wykształceniem średnim lub wyższym. Udział kobiet i mężczyzn w badanej gru-
pie jest prawie jednakowy. Badani turyści to przede wszystkim ludzie wędrujący po 
Sudetach od kilku lub kilkunastu lat, preferujący krótkie, kilkudniowe pobyty  
w górach.  
 Wyniki badań pokazują wyraźne zróżnicowanie w ocenach walorów tury-
stycznych – cech i elementów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego gór, 
ważnych w podejmowaniu pieszej turystyki górskiej. Oceny te, dokonane przez 
turystów sudeckich, pozwoliły na stworzenie rankingu tych walorów (rysunek 2).  
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Rys. 2. Ranking przyrodniczych i antropogenicznych walorów gór w opinii turystów – 
uczestników badań sudeckich 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Według badanych najważniejsze w podejmowaniu pieszej turystyki górskiej 
są walory widokowe, osobliwości przyrody, czystość środowiska oraz urozmaicona 
rzeźba terenu. Do walorów środowiska górskiego wysoko cenionych przez turystów 
należą ponadto: obszary leśne, wody powierzchniowe, klimat górski, sieć szlaków  
i schroniska. Elementami mającymi zdaniem pieszych turystów górskich najmniej-
szy wpływ na uprawianie wędrówek są: możliwość dojazdu do obszaru górskiego, 
zabytki kultury, folklor górski i wyciągi jako element zagospodarowania turystycz-
nego. Wyciągi turystyczne są uznawane przez turystów za nieważne w wędrówkach 
górskich. 
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 Można zatem zauważyć, że wędrowcy górscy są nade wszystko zainteresowa-
ni przyrodą oraz szlakami, a także schroniskami górskimi, gdzie posilą się, prześpią 
i odpoczną po wędrówce. Piesi turyści górscy nie do końca są zainteresowani krajo-
znawstwem, gdyż elementy tradycji i kultury ludności miejscowej nie są dla nich 
ważne. Można zaryzykować tutaj nawet stwierdzenie, że pieszy turysta sudecki nie 
jest do końca ekoturystą, gdyż w jego sferze zainteresowań nie ma zbyt dużo miej-
sca na kontakt ze społeczeństwem lokalnym i jego kulturą, co jest cechą ekotury-
styki8.  
 
 

TOURISTISCHE ANZIEHUNGSFAKTOREN VON GEBIRGE  
IN DER BEGUTACHTUNG DER BERGWANDERER IN SUDETY (SUDETEN) 
 
 

Zusammenfassung 
 
 Die aktive qualifizierte Wandertouristik im Gebirge bringt viele Werte mit, insbe-
sondere dann, wenn das Gebirge zu den „leichten“ gehört. Und so sind die Sudeten, die 
Bergwanderungen vielen Touristen mit unterschiedlicher Vorbereitung ermöglichen. 
Das Ziel der Forschung war Begutachtung durch Bergwanderer im Bereich der Bewer-
tung von touristischen Anziehungsfaktoren – Merkmalen und Elementen der Natur- und 
anthropogänen Umgebung, die in ihrer Empfindung bei der Aufnahme dieser Aktivität 
eine wesentliche Bedeutung haben. Zur Analyse wurden 300 Bögen dieser Umfrage 
qualifiziert. Die Forschungsergebnisse zeigen eine große Differenzierung in der Beur-
teilung der Natur- und anthropogänen Bedingungen für die Bergwanderung. Nach den 
Äußerungen der Befragten spielen die wichtigste Rolle bei der Entscheidung über Wan-
derung solche Faktoren wie Landschaft, Natursehenswürdigkeiten, reine Umgebung 
sowie differenzierte Landschaftsform. Zu Elementen der Gebirgslandschaft, die durch 
Touristen hoch geschätzt werden, gehören darüber hinaus: Waldflächen, Oberflächen-
gewässer, Gebirgsklima, Wanderwege und Backpacker Hostels. Mann kann also sagen, 
dass Bergwanderer vor allem an der Natur und Wegen interessiert sind, deren Benut-
zung ihnen ermöglicht die Natur zu bewundern, und auch an Hostels, wo sie essen, 
übernachten und sich nach einer Wanderung erholen können. 
 

Übersetzt von Beata Zdrzalik-Grobelna 
 
 
 

                                                 
8  T. Łobożewicz, G. Bińczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zakład 

Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2001. 
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PARK KULTUROWY JAKO STYMULATOR ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ. 
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Wprowadzenie 
 
 Turystyka jest i może być istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regio-
nów, chociaż nie jest ona zjawiskiem niezmiennym w czasie. Współczesny turysta 
staje się konsumentem coraz bardziej wymagającym i oczekującym oferty dostoso-
wanej do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Rosnąca mobilność i poziom 
dochodów społeczeństwa powodują, że podróże turystyczne stają się coraz bardziej 
popularne. Częste wyjazdy sprawiają, że turyści poszukują nowych ofert, które nie 
są standardowe i charakteryzują się pewną unikatowością. Podobnie po stronie 
podaży turystycznej obserwuje się coraz większą konkurencję pomiędzy przedsię-
biorstwami i regionami turystycznymi. W wielu przypadkach turystyka rozwijana 
jest w regionach, które jeszcze do niedawna nie były postrzegane jako atrakcyjne 
turystycznie, nie były modne. Rywalizacja o klientów zmusza podmioty działające 
w regionach recepcji do tworzenia unikatowej oferty, która przez turystów nie bę-
dzie postrzegana jako produkt masowy. Produktem cieszącym się coraz większą 
popularnością jest szeroko rozumiana turystyka kulturowa. Tak jak dla rozwoju 
turystyki przyrodniczej czy ekoturystyki znaczącym impulsem jest utworzenie par-
ku narodowego, tak dla turystyki kulturowej determinantą rozwoju jest utworzenie 
parku kulturowego. 
 Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką w rozwoju turystyki kulturowej od-
grywa utworzenie parku kulturowego. Jest to nowa forma ochrony zabytkowego 
krajobrazu, która może stać się szansą rozwoju turystyki na obszarach leżących  
w cieniu modnych destynacji turystycznych. Jako przykład w niniejszych rozważa-
niach posłuży Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, utworzony w 2009 roku.  
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1. Zakres pojęciowy turystyki kulturowej 
 
 Turystyka kulturowa jako zjawisko coraz bardziej popularne doczekała się 
licznych definicji i określeń. Autorzy toczą liczne dyskusje na temat tego, co jest 
turystyką kulturową, a co nią nie jest, które formy turystyki można zaliczyć do 
turystyki kulturowej, a które nie są oparte na walorach kulturowych. Niejednokrot-
nie turystyka kulturowa utożsamiana jest tylko ze zwiedzaniem zabytków i muze-
ów. W miarę szerokiego przeglądu definicji turystyki kulturowej dokonał A.M. von 
Rohrscheidt1, który zaprezentował definicje traktujące turystykę kulturową bardzo 
szeroko i bardzo wąsko, definicje akcentujące indywidualne motywy konsumenta, 
popyt kulturowy, zorientowane na wartości kulturowe i na ofertę turystyki kulturo-
wej. 
 J. Małek definiuje turystykę kulturową jako wszelkie formy podróży, których 
głównym motywem jest chęć kontaktu z kulturą w szerokim jej rozumieniu.  
W wąskim rozumieniu zainteresowanie turystyką kulturową ogranicza się prak-
tycznie wyłącznie do zabytków kultury materialnej. Podejście szerokie pozwala na 
uwzględnienie wszystkich przejawów kultury, jest zatem bardziej przydatne do 
charakterystyki współczesnego ruchu turystycznego, w którym ważnym elementem 
są często współcześnie wykreowane atrakcje2. 
 Z kolei S. Medlik określa turystykę kulturową (kulturalną) jako formę podró-
żowania o motywacji kulturalnej, takiej jak wycieczki do miejsc o wartości arty-
stycznej i historycznej, wizyty w muzeach i galeriach, podróże, których celem jest 
uczestniczenie w spektaklach artystycznych i innych wydarzeniach kulturalnych3. 
Podobne stanowisko w kwestii formułowania definicji turystyki kulturowej, a ra-
czej kulturalnej zajmuje M. Marczak. Dla tego autora turystyka kulturalna to przede 
wszystkim odwiedzanie miejsc o dużych wartościach artystycznych i historycz-
nych, składających się na dziedzictwo kulturowe człowieka. Jest to więc zwiedza-
nie zabytków architektury, wykopalisk archeologicznych, miejsc związanych ze 
sławnymi ludźmi, wystaw artystycznych, galerii sztuki itp.4 
 Ujęcie szerokie turystyki kulturowej prezentuje A. Kowalczyk, określając ją 
jako zespół zachowań turystów związanych z ich autentycznym zainteresowaniem 
dziedzictwem kulturowym (zabytkami, folklorem, miejscami związanymi z waż-

                                                 
1  A.M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – wokół definicji, w: W kręgu humanistycz-

nej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, 
Poznań 2008, s. 28–49. 

2  J. Małek, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geogra-
ficzne, t. 32, „Geografia Turyzmu”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 20–21.  

3  S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 80–81. 

4  M. Marczak, Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Wydaw-
nictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000, s. 47. 
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nymi wydarzeniami itp.) oraz z ich uczestnictwem w szeroko rozumianym współ-
czesnym życiu kulturalnym. Tak rozumiana turystyka kulturowa jest z jednej strony 
głęboko osadzona w systemie wartości, jakimi kieruje się dany turysta (najczęściej 
wynikających z norm powszechnie przyjmowanych w kręgu kulturowym, z którego 
się wywodzi), z drugiej strony ma postać zjawiska przestrzennego, które znajduje 
odzwierciedlenie w szeroko rozumianym krajobrazie kulturowym. Jest więc z jed-
nej strony skutkiem czy też następstwem występowania określonej kultury, z dru-
giej przyczyną czy też czynnikiem, który (będąc jednocześnie częścią szeroko ro-
zumianej kultury) jest odpowiedzialny za charakter i zmiany w krajobrazie kultu-
rowym5. 
 Podobnie całościowe ujęcie turystyki kulturowej w swym przeglądzie definicji 
prezentuje A.M. von Rohrscheidt, który określa ją jako wszystkie grupowe lub 
indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestni-
ków podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub 
popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świe-
cie otaczającym jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzyga-
jący argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału6. 
Tak szerokie ujęcie turystyki kulturowej powoduje, że można wyróżnić wiele jej 
form. Do najczęściej wymienianych należą turystyka krajoznawcza, religijno- 
-pielgrzymkowa, etniczna, przemysłowa, kulinarna, rozrywkowa, literacka, histo-
ryczno-architektoniczna, sentymentalna, etnograficzna, eventowa i inne. Najwięk-
szym magnesem przyciągającym turystów w ramach turystyki kulturowej są ciągle 
zabytki i lokalny folklor. Nie ustępują im współcześnie wykreowane atrakcje, które 
cieszą się równie dużym powodzeniem7. 
 
 
2. Potencjał turystyki kulturowej Kotliny Jeleniogórskiej  
 
 Kotlina Jeleniogórska to wyodrębniona jednostka geograficzna położona  
w Sudetach Zachodnich. Od południa zamykają ją Karkonosze, od wschodu granicę 
kotliny stanowią Rudawy Janowickie, od północy ograniczają ją Góry Kaczawskie, 
a od zachodu Góry Izerskie. Obszar kotliny o powierzchni około 270 km2 w całości 
położony jest na terenie powiatu jeleniogórskiego i miasta Jelenia Góra oraz gmin 
Mysłakowice, Kowary, Podgórzyn, Piechowice, Stara Kamienica i Jeżów Sudecki. 
Centralną część kotliny zajmują Wzgórza Łomnickie. Takie położenie Kotliny Je-

                                                 
5  A. Kowalczyk, Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regio-

nów, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red.  
G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 39–40. 

6  A.M. von Rohrscheidt, Turystyka..., op.cit., s. 44. 
7  Pojedynczy obiekt zabytkowy, jakim jest wieża Eiffla, odwiedza rocznie ponad 6 mln tu-

rystów, a kompleks Eurodisneylandu pod Paryżem ponad 12 mln turystów. 



Piotr Gryszel, Daria E. Jaremen, Andrzej Rapacz 334 

leniogórskiej powoduje, że można określić ją jako region „w cieniu Karkonoszy”. 
Karkonosze to obszar o ukształtowanej funkcji turystycznej, posiadający swą zna-
czącą pozycję na rynku turystycznym i markę, przyciągający masowy ruch tury-
styczny. Kotlina Jeleniogórska to region zazwyczaj mijany przez turystów, którzy 
udają się do górskich kurortów – Karpacza i Szklarskiej Poręby. Region ten posiada 
jednak znaczący potencjał turystyczny, wyrażający się liczbą obiektów zabytko-
wych pochodzących z różnych epok, od gotyku po przedwojenny modernizm.  
W samym tylko mieście Jelenia Góra w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków znajduje się 199 obiektów, co więcej na obszarze jeleniogórskiego po-
wiatu ziemskiego znajduje się 249 obiektów zabytkowych. Najwięcej tzw. „reje-
strowych” zabytków posiadają gminy Kowary (60) i Mysłakowice (50). W ewiden-
cjach zabytków prowadzonych przez gminy znajduje się dodatkowo około 1000 
obiektów. Zachowane zespoły zabytkowej zabudowy tworzą szczególnie warto-
ściowe układy przestrzenne, koncentrujące się w trzech rejonach: 

 w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta w Jeleniej 
Górze, 

 w zachodniej części Kotliny – w ciągu historycznie ukształtowanego osad-
nictwa od Cieplic po Sobieszów i zamek Chojnik, 

 w części wschodniej Kotliny – w obrębie założeń parkowo-pałacowych  
i rezydencji, położonych na terenie gminy Mysłakowice i w części 
wschodniej gminy Podgórzyn. 

 Położony w obszarze Kotliny Jeleniogórskiej kompleks założeń parkowych  
i pałacowych oraz dworów i willi z ogrodami składa się z czterech takich obiektów, 
położonych w obszarze Jeleniej Góry i 20 w obszarze powiatu ziemskiego. Liczbę 
tę powiększa około 36 dworów i willi (w tym 16 w obszarze miasta) oraz pięć po-
zostałości jeszcze gotyckich zamków. Szczególne miejsce wśród zespołów pałaco-
wo-parkowych zajmują rezydencje w Bukowcu, Mysłakowicach, Karpnikach, Ko-
warach, Łomnicy, Miłkowie, Staniszowie i Wojanowie, tworzące szczególnie war-
tościową pod względem artystycznym wielkoprzestrzenną kompozycję krajobrazo-
wą. Jego głównym elementem jest rozległe założenie pałacowo-parkowe w Bukow-
cu o powierzchni około 120 ha – obiekt o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sztu-
ki ogrodowej na Dolnym Śląsku. Większość położonych na tym obszarze zespołów 
pałacowo-parkowych jest użytkowana, część z nich we wzorowy sposób została 
odnowiona (m.in. dotyczy to pałaców w Karpnikach, Łomnicy, Staniszowie i ostat-
nio w Wojanowie). W znacznej ich części prowadzone są na bieżąco drobne remon-
ty, a obiekty te pełnią różne funkcje (m.in. siedziby Związku Gmin Karkonoskich  
w Bukowcu, szkoły w Mysłakowicach). Część z nich niestety pozostaje nieużytko-
wana (dotyczy to m.in. pałacu w Bobrowie i zamku w Karpnikach)8. 

                                                 
8  J. Korzeń, Park kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, „Urbanista” 2008, nr 11, s. 22–25. 
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 Rozwój takiej liczby założeń parkowo-pałacowych był możliwy dzięki pru-
skim rodom arystokratycznym, które od końca XVIII wieku upodobały sobie Kotli-
nę Jeleniogórską jako miejsce letniego wypoczynku – najbliższy od Berlina obszar 
górski. Faktem, który znacznie przyczynił się do popularności tego regionu wśród 
arystokratów, był zakup głównego założenia parkowo-pałacowego w Mysłakowi-
cach przez pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III w 1833 roku. Pruska rodzina 
królewska nabyła także rezydencje w Karpnikach i Wojanowie. Spowodowało to 
jeszcze większy napływ arystokratycznych inwestycji do regionu. Dzięki zamówie-
niom Hohenzollernów swoją działalność w Kotlinie Jeleniogórskiej rozpoczęli 
najlepsi wówczas architekci i architekci krajobrazu Karl Friedrich Schinkel, Fried-
rich August Stuler i Peter Joseph Lenne. Intensywny napływ turystów sprawił, iż  
w całym regionie rozwijała się wspaniała architektura uzdrowiskowa, rezydencjo-
nalna i willowa. Dzięki temu obecnie liczbę zamków i pałaców przypadającą  
w Kotlinie Jeleniogórskiej na 1 km2 można śmiało porównywać z najpopularniej-
szym zamkowym regionem Europy – Doliną Loary we Francji. 
 
 
3. Park kulturowy jako nowa forma ochrony obszarów historycznie cennych 
 
 Uchwalona w 2003 roku ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami9, 
obok dotychczasowych form ochrony zabytków w postaci wpisu do rejestru zabyt-
ków, uznania za pomnik historii lub ustalenia ochrony w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, wprowadziła nową formę ochrony, jaką jest utwo-
rzenie parku kulturowego. 
 Z zapisów tej ustawy wynika, że za park kulturowy można uznać określony 
obszar ustanawiany w celu ochrony krajobrazu kulturowego10 oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charaktery-
stycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 
 Park kulturowy powołuje na podstawie uchwały rada gminy po zasięgnięciu 
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Utworzenie parku pociąga za sobą 
pewne skutki mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, warunki 
życia mieszkańców oraz organizację ruchu turystycznego. Na terenie parku kultu-
rowego lub jego części mogą być bowiem ustanowione zakazy i ograniczenia doty-
czące następujących kwestii: 

1. Prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 
hodowlanej, handlowej lub usługowej – może to skutkować ograniczenia-

                                                 
9  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na zabytkami, Dz.U. 

2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm. 
10  Krajobraz kulturowy to według art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-

mi przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory 
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 
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mi w wydawaniu pozwoleń na budowę obiektów mogących zaburzyć ist-
niejący krajobraz kulturowy, koniecznością dostosowywania bryły archi-
tektonicznej nowo budowanych obiektów do charakteru istniejącej zabu-
dowy. Może to skutkować m.in. wycofywaniem się inwestorów turystycz-
nych z regionu, ale także może mieć istotny wpływ na kształtowanie wize-
runku obszaru turystycznego i jego estetyki. 

2. Zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych – może to powo-
dować, że istniejące obiekty zabytkowe będą mogły być zagospodarowy-
wane na cele obsługi ruchu turystycznego lub edukacyjne z wyłączeniem 
np. prowadzenia w nich działalności rolnej, jak miało to miejsce jeszcze do 
niedawna. 

3. Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków 
niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogo-
wych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego – przyczyni się to do poprawy estetyki i wizerunku regionu. 

4. Składowania lub magazynowania odpadów – z obszaru parku kulturowego 
mogą być wyeliminowane uciążliwe elementy krajobrazu oraz rodzaje 
działalności pozostające w konflikcie z rozwojem gospodarki turystycznej. 

 Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiąz-
kowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym w sposób kom-
pleksowy należy rozwiązać m.in. problematykę rodzajów prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz określić kierunki przepływu ruchu turystycznego. Do końca 2009 
roku w Polsce utworzono tylko 20 parków kulturowych, których zestawienie zapre-
zentowano w tabeli 1. 
 
 
4. Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej 
 
 Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej powołano na mocy uchwały Zgroma-
dzenia Związku Gmin Karkonoskich i po pozytywnych uchwałach rad gmin My-
słakowice, Kowary i Podgórzyn 30 stycznia 2009 roku11 jako osiemnasty park kul-
turowy w Polsce. Obszar parku obejmuje 3250 ha w trzech gminach: 

 Mysłakowice - na terenie obejmującym zespoły rezydencjonalne w Bu-
kowcu, Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie, Bobrowie i Karpnikach  
i 37 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

                                                 
11  Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich nr 48/XVII/09 z dnia 30 stycznia 

2009 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kotliny Jeleniogór-
skiej (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2009 r., Nr 42, poz. 890) – zgromadzenie podjęło 
uchwałę 24 października 2008 roku, ale ze względów formalnych należało dokonać w niej po-
prawek. 
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 Podgórzyn - na terenie obejmującym zespoły rezydencjonalne w Miłkowie 
oraz Staniszowie wraz z terenami dawnego parku przypałacowego obejmu-
jącego górę Witoszę oraz Grodna i 14 obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków, 

 Kowary - na terenie obejmującym zespoły rezydencjonalne Nowy Dwór  
i Ciszyca wraz z terenami dawnych parków przypałacowych oraz zespół 
zabudowy sanatoryjno-szpitalnej Kowary – Wysoka Łąka i 9 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. 

 
Tabela 1 

 
Parki kulturowe w Polsce 

 

Nr Województwo Lp. Nazwa Parku Kulturowego 
Rok 

utworzenia 

1 Dolnośląskie 
1 Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze 2002 
2 Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka 2006 
3 Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej 2009 

2 
Kujawsko-
pomorskie 

4 Park Kulturowy Wietrzychowice 2006 
5 Park Kulturowy Kalwaria Pakoska 2008 

3 Lubuskie 6 Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu 2006 

4 Łódzkie 
7 Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu 2007 
8 Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe 2009 

5 Małopolskie 9 Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej 2006 

6 Mazowieckie 10 
Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej  
1920 Roku”  

2009 

7 Podkarpackie 11 
Park kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu  
OO. Dominikanów w Jarosławiu 

2009 

8 Pomorskie 
12 Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” 2002 
13 Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice 2006 
14 Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie 2008 

9 Śląskie 
15 Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach 2004 
16 Park kulturowy „Hałda Popłuczkowa” 2007 

10 Świętokrzyskie 17 Park Kulturowy Miasta Końskie 2005 

11 
Warmińsko-
mazurskie 

18 
Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej  
Gietrzwałd - Woryty 

2009 

12 Wielkopolskie 19 Mickiewiczowski Park Kulturowy 2007 
13 Zachodniopomorskie 20 Park Kulturowy Chwarszczany 2005 

 
Źródło: dane Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. 
 

 Utworzeniu na tym obszarze parku kulturowego przyświecają następujące 
cele: 

 wzmocnienie skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego w zintegrowa-
nym powiązaniu z ochroną obiektów i zespołów zabytkowych oraz ochroną 
przyrody dla zapewnienia optymalnego, zrównoważonego rozwoju prze-
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strzennego i społeczno-gospodarczego wschodniej części Kotliny Jelenio-
górskiej; 

 zachowanie i utrzymywanie cech krajobrazu tych terenów, przede wszyst-
kim położonych tu rezydencji wraz z ich powiązaniami kompozycyjnymi  
i widokowymi oraz zharmonizowanie z nimi dalszych, współczesnych  
i przyszłych zmian zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

 Rolę lidera przy promowaniu idei parku kulturowego oraz jego wykorzystania 
jako regionalnego produktu turystycznego pełni Fundacja Doliny Pałaców i Ogro-
dów. Została ona założona w 2005 roku przez właścicieli obiektów hotelarskich 
funkcjonujących w zabytkowych obiektach pałacowych na terenie Kotliny Jelenio-
górskiej. Wśród celów statutowych fundacji wymieniane są działania mające służyć 
następującym celom: 

1. ochronie zabytkowych zespołów parkowo-pałacowych i dworskich oraz 
innych budowli rezydencjonalnych w Kotlinie Jeleniogórskiej, 

2. promocji regionu pod nazwą „Dolina Pałaców i Ogrodów” – jako szcze-
gólnego dziedzictwa kulturowego. 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 
1. Ochronę i zagospodarowanie obiektów zabytkowych regionu. 
2. Szeroko pojętą promocję Kotliny Jeleniogórskiej jako wielkiego dziedzic-

twa kultury materialnej. 
3. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu. 
4. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za-

bytków architektury. 
5. Działalność charytatywną. 
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnie-

niem wspólnego dorobku kulturowego Polski, Niemiec, Austrii oraz 
Czech na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. 

 Najważniejszym efektem działania fundacji na rzecz tworzenia lokalnego 
produktu turystycznego opartego o walory parku kulturowego jest opracowanie 
koncepcji oraz wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Dolina Pałaców  
i Ogrodów. Szlak obejmuje aktualnie 26 obiektów parkowo-pałacowych oraz in-
nych obiektów historycznych, jak np. średniowieczny zamek Chojnik czy książęca 
wieża mieszkalna w Siedlęcinie. Dwadzieścia obiektów znajduje się na obszarze 
Kotliny Jeleniogórskiej, pozostałe sześć w jej okolicy. Należy też zaznaczyć, że 
szlak ciągle się rozrasta, a przyłączeniem do niego zainteresowane są kolejne obiek-
ty. W 2007 roku fundacja pozyskała środki finansowe z Programu INTERREG 
IIIA, które pozwoliły na kompleksowe oznakowanie dojazdu do najważniejszych 
pałaców Kotliny Jeleniogórskiej znakami typu E-22, tzw. znakami turystycznymi. 
Oznakowane zostały kierunki dojazdu do Pałaców w Łomnicy, Wojanowie, Karp-
nikach, Staniszowie oraz Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze. Ponadto zostały wyda-
ne foldery z mapką dojazdową do obiektów zabytkowych w Dolinie Pałaców  
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i Ogrodów. W lutym 2009 roku Szlak Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jelenio-
górskiej uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzymał status szlaku 
regionalnego, co wiąże się ze wzmożoną jego promocją przez instytucje samorządu 
wojewódzkiego. 
 Fundacja prowadzi także szeroką działalność edukacyjno-kulturalną oraz 
promocyjną. W obiektach pałacowych organizowane są różnego rodzaju wystawy, 
prelekcje i festyny. Z jej inicjatywy organizowane są seminaria i konferencje oraz 
wydawane publikacje poświęcone obiektom położonym na szlaku. Działalność 
promocyjna fundacji dostrzegana jest przez liczne czasopisma i wydawnictwa kra-
jowe oraz zagraniczne, co zaowocowało opublikowaniem kilkuset artykułów pra-
sowych na temat szlaku i parku kulturowego. Za swoistego rodzaju sukces można 
również uznać zamieszczenie pałaców na Google Maps – jednym z najpopularniej-
szych internetowych programów lokalizacyjnych. Dolina Pałaców i Ogrodów Ko-
tliny Jeleniogórskiej otrzymała w 2008 roku nagrodę Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej – jako najlepszy regionalny produkt turystyczny, a w 2009 roku 
otrzymała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Ustanowienie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej jest tylko pierw-
szym krokiem w rozwoju produktu turystyki kulturowej na tym obszarze. Władze 
fundacji, właściciele obiektów hotelarskich oraz władze samorządowe zapowiedzia-
ły już kolejne działania mające na celu wpisanie pałaców i ogrodów Kotliny Jele-
niogórskiej na listę pomników historii, a następnie na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego UNESCO. Szansę powodzenia w rozwoju turystyki kulturowej 
dostrzegają przede wszystkim przedsiębiorcy z obszaru Kotliny Jeleniogórskiej. 
Może o tym świadczyć m.in. liczba nowo powstających obiektów hotelarskich  
w zabytkowych pałacach. W połowie lat 90. XX wieku funkcjonowały tylko dwa 
„pałacowe” obiekty noclegowe – Pałac Łomnica i Pałac Miłków. Następnie jako 
obiekty noclegowe zagospodarowano pałac w Staniszowie, Pałac Paulinum w Jele-
niej Górze i pałac w Wojanowie. W 2009 roku usługi hotelarskie zaczęły świadczyć 
także Pałac Dębowy w Karpnikach, Pałac na Wodzie w Staniszowie i Pałac Miejski 
Smyrna w Kowarach. Działania te są widocznym efektem wykorzystywania istnie-
jącego potencjału do rozwoju turystyki kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej.  
O popularności pałaców świadczy frekwencja w Parku Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska w Kowarach, która przekroczyła sto tysięcy zwiedzających rocznie. Park ten 
w swych zbiorach prezentuje większość pałaców Kotliny Jeleniogórskiej.  
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CULTURE PARK AS THE STIMULATING FACTOR  
FOR CULTURE TOURISM DEVELOPMENT.  

THE EXAMPLE OF JELENIA GÓRA VALLEY 
 
 

Summary 
 
 The objective of the article is to present the role played by establishing a culture 
park in the development of culture tourism. It is a new form of protecting historic land-
scape, which may become a chance for the development of tourism in the areas over-
shadowed by trendy tourist destinations. Culture Park of Jelenia Góra Valley, estab-
lished in 2009, has become the example for hereby considerations. The article presents 
the definition of culture tourism, describes culture potential of Jelenia Góra Valley and 
points to legal basis for establishing a culture park. Activities taken up by the Palaces 
and Gardens Valley Foundation, supporting the creation and promotion of a local tourist 
product, in the form of a tourist trail, have also been presented. 
 

Translated by Hanna Baurowicz-Fujak 
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Wprowadzenie 
 
 Jednym z podstawowych czynników kształtujących atrakcyjność turystyczną 
obszarów recepcji turystycznej jest umiejętność wykorzystania miejscowych walo-
rów turystycznych i stworzenia na ich bazie oryginalnego produktu turystycznego. 
Produkt turystyczny jest złożonym pojęciem, co powoduje, że jest on bardzo różnie 
definiowany w literaturze przedmiotu. Najogólniej można powiedzieć, że produk-
tem turystycznym jest wszystko to, co turysta nabywa i czym zajmuje się w miejscu 
swojego pobytu. Innymi słowy jest to gotowa do sprzedaży oferta, składająca się  
z zestawu dóbr materialnych i usług. Jednym z takich dóbr są obiekty przemysłowe, 
stanowiące świadectwo działalności człowieka. 
 Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie funkcji tury-
stycznej obiektów przemysłowych Zagłębia Staropolskiego, stanowiących atrakcyj-
ny i unikatowy produkt turystyczny Regionu Świętokrzyskiego. Opisywany region 
jest odwiedzany przez turystów nie tylko ze względu na atrakcyjne walory przyrod-
nicze, ale też w celu zapoznania się z miejscami stanowiącymi kolebkę polskiego 
przemysłu oraz uczestnictwa w imprezach plenerowych związanych z hutnictwem 
żelaza w Górach Świętokrzyskich, takich jak Dymarki Świętokrzyskie czy Kuźnice 
Koneckie. 
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1. Obiekty przemysłowe jako produkt turystyczny 
 
 W migracjach turystycznych turyści kierują się różnymi motywami, starając 
się zaspokoić w trakcie wyjazdu swoje potrzeby. Coraz częściej podczas podróży 
poszukują wszelkich przejawów różnorodności, świadczących o tożsamości krajów, 
regionów czy jednostek osadniczych (miast i wsi). Starają się odkryć unikatowe 
walory turystyczne na obszarach dotychczas nie identyfikowanych jako miejsca 
atrakcyjne turystyczne, lecz jako przemysłowe. Taki unikatowy walor turystyczny 
stanowią obiekty przemysłowe określane terminem „dziedzictwo przemysłowe”. 
Do obiektów przemysłowych zalicza się: zakłady i zespoły przemysłowe, kopalnie  
i sztolnie, elektrownie, młyny i kuźnie wodne, gazownie oraz wodociągi, kanały  
i stopnie wodne, mosty drogowe i kolejowe, linie kolejowe, stacje i dworce kolejo-
we, skanseny i parowozownie, muzea techniki i przemysłu oraz inne zabytki  
i obiekty techniki (np. radiostacje, podmiejskie tramwaje)1. Obiektami przemysło-
wymi mogą być zarówno wszelkie zabytki architektury przemysłowej związane  
z różnymi gałęziami przemysłu (np. ceramicznego, browarniczego, hutniczego, 
papierniczego), jak i obiekty stanowiące świadectwo szeroko pojętej myśli tech-
nicznej (wiadukty, tunele, linie kolejowe) oraz imponujące dzieła architektoniczne 
(np. dworce kolejowe, wieże ciśnień), określane mianem nieruchomych dóbr kultu-
ry2. Natomiast eksponaty zgromadzone w muzeach technik i przemysłu (maszyny  
i urządzenia) oraz zabytkowe pojazdy (np. parowozy, statki) czy ciągi technolo-
giczne znajdujące się w czynnych zakładach przemysłowych stanowią ruchome 
dobra kultury.  
 Obiekty przemysłowe stanowią atrakcyjny produkt turystyczny, będący celem 
turystyki industrialnej3. Turystykę industrialną można zdefiniować jako ,,wszelkie 
podróże turystyczne, których podstawowym, a niekiedy i jedynym celem jest po-
znawanie dziedzictwa przemysłowego”4. Taki rodzaj turystyki wykorzystuje istnie-
jące zabytki dziedzictwa przemysłowego oraz zabytki techniki w celu stworzenia 
produktu turystycznego5. Adaptacja obiektów przemysłowych na potrzeby turystyki 
pozwala na uratowanie i zachowanie dziedzictwa przemysłowego danego kraju, 
ponadto przyczynia się do kształtowania tożsamości kulturowej lokalnej społeczno-

                                                 
1  M. Barszcz, J. Kurowska-Ciechańska, A. Ciechański, Technika, Carta Blanca, Warszawa 

2008, s. 8 i 9.  
2  A. Stasiak, Zabytki techniki i przemysłu, w: Geografia turystyki Polski. Przewodnik do 

ćwiczeń krajoznawczych, red. A. Stasiak, PWE, Warszawa 2009, s. 89. 
3  W literaturze przedmiotu określenie turystyka industrialna zastępuje się niekiedy termi-

nem archeologia przemysłowa lub turystyka przemysłowa. 
4  A. Stasiak, Zabytki techniki…, op.cit., s. 89. 
5  A. Nitkiewicz-Jankowska, Turystyka przemysłowa jako produkt markowy (na przykładzie 

województwa śląskiego), w: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny 
produkt dla turystyki i rekreacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, 
Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice 2004, s. 252. 
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ści. W wielu krajach (regionach) dokonano rewitalizacji zabytkowych obiektów 
przemysłowych (czy nawet miast przemysłowych), tworząc na ich bazie produkt 
turystyki industrialnej. Przykładem wprowadzenia funkcji turystycznej do zabyt-
kowych obiektów przemysłowych jest Birmingham w Wielkiej Brytanii. Miasto 
zwane niegdyś ,,warsztatami świata” (rozwój zawdzięcza węglowi i stali) z powo-
dzeniem przekształciło dziedzictwo przemysłowe w swój największy atut. Obecnie 
Birmingham to ważne centrum kultury i sztuki, gdzie stare budynki fabryczne za-
mieniono na centra kultury, a robotnicze dzielnice i warsztaty na muzea.  
 Również Polska posiada bogate zasoby dziedzictwa przemysłowego6, do któ-
rych próbuje się wprowadzić funkcję turystyczną, czego przykładem jest Szlak 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego7. Obiekty przemysłowe rozmieszczo-
ne są w Polsce dosyć nierównomiernie, co jest związane z poziomem rozwoju go-
spodarczego kraju. Szczególne predyspozycje do rozwoju turystyki industrialnej ma 
województwo świętokrzyskie, a zwłaszcza tereny dawnego Zagłębia Staropolskie-
go. Obiekty przemysłowe tego obszaru to głównie obiekty związane z eksploatacją 
rud żelaza – huty żelaza, zakłady hutnicze, walcownie, które wielu turystów zaczy-
na traktować jako docelowy etap podróży turystycznej, co jest związane m.in. ze 
wzrastającą świadomością społeczną wartości takich obiektów i ich potencjału 
turystycznego. 
 
 
2. Zagłębie Staropolskie 
 
 Zagłębie Staropolskie8 jest najstarszym okręgiem przemysłowym w Polsce, 
położonym po obu stronach Gór Świętokrzyskich9, którego główną osią była rzeka 
Kamienna (napędzała maszyny, chłodziła piece, umożliwiała spław towarów do 
Wisły). Już w czasach neolitu eksploatowano złoża krzemienia w Krzemionkach 
Opatowskich, które stanowiły w owym czasie duży ośrodek tego typu w Europie. 
Jednak podstawą rozwoju Zagłębia Staropolskiego były rudy żelaza. W II–III wieku 
istniał tu jeden z większych ośrodków górnictwa i hutnictwa rud żelaza w Europie 
(np. dymarki w Nowej Słupi). W czasach historycznych znaczna część zagłębia 

                                                 
6  Zob. M. Molenda, Obiekty przemysłowe, jako produkt turystyczny w Polsce, w: Konku-

rencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Politechnika Białostocka, Białystok 2009,  
s. 48–57. 

7  Szlak zaczyna się w Częstochowie, a kończy w Żywcu i obejmuje 31 obiektów przemy-
słowych – kopalnie, sztolnie, szyby, muzea, osiedla robotnicze, skanseny, zakłady przemysłowe, 
dworce. Liczba obiektów na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego co jakiś czas 
ulega zmianie, tzn. dopisywane są nowe obiekty przemysłowe. 

8  Zagłębie Staropolskie w literaturze nazywane jest też Staropolskim Zagłębiem Przemy-
słowym lub Staropolskim Okręgiem Przemysłowym. 

9  Zasięg geograficzny zagłębia nie jest jednoznacznie określony przez historyków, ponadto 
zmieniał się na przestrzeni lat. 
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należała do Kościoła, m.in. do biskupów krakowskich. W pierwszej połowie XVI 
wieku pracowało tu około 70% kuźnic istniejących w Koronie10. Dynamiczny roz-
wój hutnictwa żelaza przypada na pierwszą połowę XVII wieku, za sprawą sprowa-
dzonych z Włoch rodzin hutniczych (Caccia, Gianotti, Gibboni, Servali), które 
udoskonaliły polskie hutnictwo pod względem rozwiązań technicznych i organiza-
cyjnych11. Rodziny te uruchomiły pierwsze polskie wielkie piece bazujące na węglu 
drzewnym12. Po pewnym zastoju w drugiej połowie XVII w., wiek XVIII przyniósł 
dalszy rozwój górnictwa i hutnictwa zagłębia. Pod koniec tego stulecia działało 26 
wielkich pieców oraz 170 kopalń rudy w 83 miejscowościach, które pracowały 
głównie na potrzeby armii13. 
 Nowy rozdział w dziejach Zagłębia Staropolskiego otworzył Stanisław Sta-
szic, który zainicjował aktywną politykę państwa w dziedzinie górnictwa i hutnic-
twa. Unowocześnił on przede wszystkim huty rządowe, dając dobry przykład dla 
hut znajdujących się w rękach prywatnych14. W 1816 roku Staszic ulokował  
w Kielcach Główną Dyrekcję Górniczą oraz szkołę Akademiczno-Górniczą, co 
spowodowało, że miasto stało się głównym ośrodkiem zagłębia. Następnie opraco-
wał projekt rozbudowy fabryk żelaza wzdłuż rzeki Kamiennej między Bzinem 
(obecnie Skarżysko-Kamienna) a Ostrowcem Świętokrzyskim z centralnym ośrod-
kiem w Starachowicach (w 1830 roku zbudowano tam pierwszą w Królestwie Pol-
skim walcownię żelaza, a w latach 1836-1840 trzy wielkie piece i odlewnię)15. Od 
1824 roku projekt ten realizowany był przez Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.  
 Staszic zapoczątkował przekształcenie zagłębia w nowoczesny okręg przemy-
słowy, ale jego plany zostały zrealizowane dopiero wiele lat później. Pozostawił po 
sobie jednak wizję zagłębia czytelną do dnia dzisiejszego na mapie gospodarczej. 
 W 1833 roku rządowe kopalnie i huty oddano pod administrację Banku Pol-
skiego, co zapoczątkowało okres dużych inwestycji. Powstały zakłady przemysło-
we m.in. w Nietulisku, Ostrowcu Świętokrzyskim, rozbudowano Samsonów. Nowe 
zakłady uwzględniały zmiany technologiczne, budowano pudlingarnie oraz wal-
cownie. Nadal podstawowym paliwem był węgiel drzewny. Era bankowa w dzie-

                                                 
10  Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 766. 
11  A. Człuchowski, Rola specjalistów zagranicznych w organizacji przemysłu górniczego  

i hutniczego w Staropolskim Okręgu Przemysłowym, w: Między zacofaniem a modernizacją. 
Społeczno-gospodarcze  problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Gło-
wiński, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., Wrocław 2009, s. 383. 

12  Bracia Caccia we wsi Bobrza uruchomili pierwszy w Polsce wielki piec hutniczy w 1613 
roku. We wsi Samsonów w roku 1641 uruchomiono drugi wielki piec. 

13  W. Morawski, G. Jamroziak, Staropolski Okręg Przemysłowy i Białostocki Okręg Prze-
mysłowy. Studium przypadku, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindu-
strializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, s. 21. 

14  A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1, Warszawa 1987, s. 149. 
15  W. Morawski, G. Jamroziak, Staropolski…, op.cit., s. 22. 
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jach Zagłębia Staropolskiego skończyła się krachem, ponieważ nowe inwestycje  
z lat 40. XIX wieku natrafiły na barierę popytu16. Wobec zbyt małego zapotrzebo-
wania rynku ograniczono inwestycje, a znaczna część kopalń i hut zmniejszyła 
produkcję lub została unieruchomiona. W 1845 roku zakłady przejęła z rąk Banku 
Polskiego Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, która sprywatyzowała nieren-
towne zakłady. 
 Od lat 80. XIX wieku następuje zmniejszenie znaczenia Zagłębia Staropol-
skiego na skutek konkurencji nowoczesnego górnictwa i hutnictwa Zagłębia Dą-
browskiego, gdzie zaczęto stosować nowe technologie wytopu żelaza (do opalania 
wielkich pieców zastosowano koks, a nie węgiel drzewny)17. U progu XX wieku 
wiele zakładów hutniczych zamknięto lub zmieniono ich profil produkcyjny. 
 Ponowny rozwój przemysłu rozpoczął się w okresie tworzenia Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, w którego skład weszło Zagłębie Staropolskie. Nie rozbu-
dowywano tu już jednak przemysłu pracującego na potrzeby armii (zbrojeniowego), 
ale raz jeszcze postawiono na eksploatację rud żelaza i rozwój hutnictwa. 
 Podczas II wojny światowej przedsiębiorstwa zagłębia pracowały na potrzeby 
niemieckiej armii, nastąpiła też znaczna dewastacja zakładów przemysłowych. 
 W okresie powojennym w Zagłębiu Staropolskim rozwijał się przemysł zbro-
jeniowy, którego fabryki w późniejszym czasie przestawiły się na produkcję cywil-
ną. Zaczęto wydobywać też inne miejscowe surowce, przede wszystkim dla prze-
mysłu materiałów budowlanych (głównie wapienie). Około 1970 roku zaprzestano 
wydobywać rudy żelaza. Mimo że okres świetności zagłębia dawno minął, to  
o przemysłowej tradycji tego regionu świadczą okazałe obiekty przemysłowe.  
 
 
3. Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego  
 
 Region świętokrzyski, na terenie którego zlokalizowane było Zagłębie Staro-
polskie, może się poszczycić licznymi obiektami przemysłowymi, świadczącymi  
o jego przemysłowej historii. Mimo, że zabytków architektury przemysłowej jest 
wiele, to nie wszystkie są udostępnione dla zwiedzających, dlatego poniżej przed-
stawione zostaną tylko te obiekty, w których (poza Nietuliskiem Fabrycznym) reje-
struje się ruch turystyczny.  
 Największym zainteresowaniem cieszy się neolityczna kopalnia krzemienia  
w Krzemionkach Opatowskich, która przyciąga turystów ze względu na dobrze 
zachowany kompleks prehistorycznych kopalń. Obiekt ten jest najstarszą kopalnią 
na ziemiach polskich i jedną z największych (80 ha) w Europie. W 4 tys. wyrobisk 

                                                 
16  Ibidem, s. 25. 
17  W 1878 roku  Zagłębie Staropolskie dawało 90% produkcji surówki Królestwa Polskie-

go, a w 1890 roku już tylko 40%. Słownik geograficzno-krajoznawczy…, op.cit., s. 766. 
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wydobywano unikatowy krzemień pasiasty, zwany niekiedy polskim diamentem18. 
Kopalnia ma bardzo dobrze zachowane podziemia, świadczące o rozwoju myśli 
technicznej w czasach prehistorycznych. Dla turystów udostępniona jest podziemna 
trasa turystyczna o długości około 500 metrów i głębokości nawet do 10 metrów, 
gdzie podziwiać można pracę neolitycznych górników oraz wyrobiska. Obecnie 
trwają starania o wpisanie kopalni na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  
i Przyrodniczego UNESCO. 
 Muzeum Przyrody i Techniki ,,Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowi-
cach jest kolejnym obiektem przemysłowym Zagłębia Staropolskiego. Atrakcję 
turystyczną stanowi zabytkowy zakład metalurgiczny, którego najważniejszym 
elementem jest wielki piec do wytopu żelaza, zbudowany przez Cystersów z Wą-
chocka w 1789 roku. Jest to jedyna w Europie huta z zachowanym niemal komplet-
nym XIX-wiecznym ciągiem technologicznym (piec z dmuchawą parową z 1900 
roku o wysokości 22 metrów i pojemności 250 m3, kotłownia, hale odlewnicze)19. 
Ponadto w muzeum można zobaczyć wystawę poświęconą starachowickiej fabryce 
samochodów ciężarowych oraz ekspozycję unikalnych skamieniałości z ery mezo-
zoicznej. 
 Jednym z najcenniejszych obiektów przemysłowych Zagłębia Staropolskiego 
jest zakład hutniczy w Maleńcu. Zakład powstał w XVIII wieku z inicjatywy Jacka 
Jezierskiego, jednego z pierwszych polskich przemysłowców20. Wszystkie zabudo-
wania fabryczne zachowały się praktycznie w niezmienionym stanie, co pozwala 
prześledzić, jak dawniej wyglądał proces wytwarzania narzędzi metalowych (szpa-
dli, gwoździ, drobnych akcesoriów metalowych). W obiekcie turyści mogą zoba-
czyć drewnianą halę walcowni z unikatowym, drewnianym podsiębiernym kołem 
wodnym o średnicy 5,5 metra oraz wyposażenie murowanej hali szpadlarni.  
 Kolejnym obiektem na świętokrzyskim ,,szlaku” obiektów przemysłowych 
jest huta żelaza w Chlewiskach. Jako jedna z młodszych hut w zagłębiu zachowała 
się w bardzo dobrym stanie. Hutę założyli w 1892 roku Francuzi21. Do 1940 roku 
pracował tu jedyny (czynny) w Europie piec hutniczy bazujący na węglu drzewnym 
z okolicznych lasów i rudach żelaza dowożonych z pobliskich kopalń (do dziś za-
chował się parowóz, który dowoził rudy). W Chlewiskach zobaczyć można wielki 
piec opalany węglem drzewnym, dmuchawy parowe leżące oraz unikatowe urzą-
dzenia wyciągowe (wieżę) o napędzie wodnym zwane gichtociągiem.  
 Sielpia Wielka to kolejna miejscowość, w której zlokalizowany jest obiekt 
przemysłowy. Jest to zakład hutniczy, w którego skład wchodziła hala walcowni  

                                                 
18  K. Jarymowicz, Kominy nad Kamienną, ,,Gazeta Wyborcza” z dnia 3-4 października 

2009 r., dodatek ,,Turystyka”, s. 4. 
19  M. Barszcz, J. Kurowska-Ciechańska, A. Ciechański, Technika…, op.cit., s. 304 i 306.  
20  Ibidem, s. 294. 
21  K. Jarymowicz, Kominy…, op.cit., s. 6. 
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i pudlingarni, budynki suszarni drewna, portiernie oraz układ hydrotechniczny. 
Uzupełnieniem były domy robotnicze, budynek administracyjny, szpital, szkoła 
oraz budynek mieszkalny dla urzędników. Pomysłodawcą budowy zakładu był 
Stanisław Staszic, który już w 1818 roku przygotował projekt kuźni fryszerskiej. 
Jednak dopiero w 1821 roku rozpoczęto budowę zakładu, który zamknięto 100 lat 
później. Niestety podczas II wojny światowej Niemcy wywieźli wyposażenie za-
kładu, a do dzisiejszych czasów zachowało się jedynie czynne metalowe koło wod-
ne o średnicy 8 metrów, sprzężone z przekładnią i kołem zamachowym22. W po-
mieszczeniach zakładu można też zobaczyć zabytkowe maszyny i urządzenia przy-
wiezione z zamykanych fabryk Kielecczyzny. 
 Występujące w Regionie Świętokrzyskim rudy żelaza stały się podstawą loka-
lizacji huty żelaza w Samsonowie. Pierwszy wielki piec postawili tu w XVI wieku 
włoscy przemysłowcy. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie okazałe zabu-
dowania (ruiny) huty ,,Józef” wybudowanej w latach 1818–182323, gdzie zobaczyć 
można ruiny wielkiego pieca i wieżę gichtociągową.  
 Cennym obiektem przemysłowym Zagłębia Staropolskiego jest też walcownia 
w Nietulisku Fabrycznym, zbudowana na początku XIX wieku. W owym czasie 
była ona największym zakładem tego typu w Królestwie Polskim (zatrudniała 150 
robotników, a rocznie produkowała 5 tys. ton blachy)24. Obecnie po walcowni zo-
stały tylko monumentalne klasycystyczne ruiny (wyjątek stanowi budynek zarządu  
i portierni) oraz pozostałości osiedla robotniczego. 
 
 
4. Turystyczne wykorzystanie obiektów przemysłowych Zagłębia Staropol-

skiego 
 
 Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego nie pełnią już dziś funkcji 
przemysłowej, ale stanowią atrakcyjny produkt turystyki industrialnej. Wprowa-
dzenie funkcji turystycznej do obiektów przemysłowych z jednej strony pozwala na 
zapoznanie turystów z procesem technologicznym obiektów i ich zabytkową archi-
tekturą, z drugiej zaś – umożliwia zachowanie przemysłowego charakteru obszaru. 
Ponadto zachowanie dziedzictwa przemysłowego ma też istotne znaczenie w proce-
sie edukacji regionalnej i stanowi ważny element tożsamości kulturowej Regionu 
Świętokrzyskiego. 
 Świętokrzyski ,,szlak” obiektów przemysłowych oferuje turystom wiele za-
bytków architektury przemysłowej. Dla zwiedzających udostępnione są huty żelaza 
w Chlewiskach i Samsonowie, zakład hutniczy w Maleńcu, walcownia i pudlingar-

                                                 
22  M. Barszcz, J. Kurowska-Ciechańska, A. Ciechański, Technika…, op.cit., s. 298–299. 
23  Ibidem, s. 309. 
24  K. Jarymowicz, Kominy…, op.cit., s. 4. 
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nia w Sielpi Wielkiej, walcownia w Nietulisku Fabrycznym, muzeum techniki  
w Starachowicach, kopalnia krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, Żywe Mu-
zeum Porcelany w Ćmielowie przy fabryce porcelany. Atrakcyjność turystyczna, 
lokalizacja oraz promocja wyżej wymienionych obiektów jest bardzo różna, co 
przekłada się na liczbę odwiedzających turystów (tabela 1). Istotne jest jednak to, 
że obiekty przemysłowe odwiedzane są już nie tylko przez naukowców i specjali-
stów z danej dziedziny lub studentów uczelni technicznych, traktujących to jako 
praktykę zawodową, lecz również przez zwykłych turystów oraz młodzież szkolną 
pragnącą poznać historię polskiego przemysłu (Muzeum Przyrody i Techniki 
,,Ekomuzeum” im. Jana Pazdury odwiedziło w 2007 roku 2066 uczniów, a w 2008 
roku do 15 sierpnia – 1975 uczniów.) Ponadto w niektórych obiektach przemysło-
wych turyści mogą zapoznać się z procesem technologicznym wytwarzania wyro-
bów, czego przykładem jest Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie (istnieje przy 
Fabryce Porcelany AS Ćmielów z XIX w.), gdzie można zobaczyć proces powsta-
wania porcelany. 
 

Tabela 1 
 

Ruch turystyczny w wybranych obiektach przemysłowych Zagłębia Staropolskiego  
w 2008 roku 

 
Nazwa obiektu Lokalizacja  Typ obiektu Ruch turystycz-

ny 
Zagospodarowanie 

turystyczne 
Zakład hutniczy  Maleniec Huta  5 440 Brak 
Walcownia  
i pudlingarnia 

Sielpia Wielka Walcownia 5 000 Brak 

Huta Żelaza  Chlewiska Huta 3 958 Brak 
Muzeum Przyrody 
i Techniki 
,,Ekomuzeum”  
im. Jana Pazdura 

Starachowice Muzeum 13 487* Brak 
(planowany parking, 
kawiarnia wewnątrz 

muzeum, punkt gastro-
nomiczny na zewnątrz) 

Kopalnia krzemie-
nia 

Krzemionki Kopalnia 52 231 Parking, gastronomia, 
toalety 

 
Huta żelaza Samsonów Huta Nie udzielono 

informacji 
Parking, budka  
z pocztówkami 

Walcownia Nietulisko 
Fabryczne 

Walcownia Ruch turystycz-
ny nie jest 

rejestrowany 

Brak 

 
* Dane od 1 stycznia do 15 sierpnia 2008 roku. Od 15 sierpnia obiekt jest zamknięty dla 
turystów z powodu remontu.  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w badanych obiek-
tach przemysłowych. 
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 Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego stanowią autentyczny i orygi-
nalny produkt turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, słabo jednak wypromowany. 
Jak dotychczas nie stworzono szlaku obiektów przemysłowych Zagłębia Staropol-
skiego, co powoduje, że cieszą się one mniejszym zainteresowaniem turystów niż 
obiekty na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego25. Ponadto obiekty 
te są słabo oznakowane oraz pozbawione bazy towarzyszącej (parkingi, punkty 
gastronomiczne, toalety, punkty z pamiątkami), co jest istotne z punktu widzenia 
turysty. 
 Wprowadzenie funkcji turystycznej do obiektów przemysłowych, oprócz 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, wpływa też na lokalny rozwój ob-
szarów, na których występują, poprzez aktywizację gospodarczą mieszkańców, 
tworząc miejsca pracy dla lokalnej ludności (przewodnicy, osoby pracujące na 
rzecz utrzymania obiektu dla potrzeb turystyki). Warto zauważyć, że w większości 
przypadków są to obiekty zadaszone, co powoduje uniezależnienie ruchu turystycz-
nego od sytuacji pogodowych i daje możliwość zwiedzania obiektów przez cały 
rok.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego oddają specyfikę Regionu 
Świętokrzyskiego, gdyż świadczą o jego przemysłowej przeszłości oraz o tożsamo-
ści mieszkańców. Stanowią również atrakcyjny produkt turystyczny i, po odpo-
wiednim przygotowaniu oferty, mogą być ważnym narzędziem promocji woje-
wództwa świętokrzyskiego na krajowym oraz zagranicznym rynku turystycznym.  
 Przedstawiony ruch turystyczny w obiektach przemysłowych Zagłębia Staro-
polskiego dowodzi, że cieszą się one zainteresowaniem turystów, których przyciąga 
unikatowa, zabytkowa architektura przemysłowa. Ponadto adaptacja obiektów dla 
potrzeb turystyki pozwala zachować charakterystyczne elementy przemysłowego 
krajobrazu i uratować je przed zniszczeniem.  
 Dalszy rozwój turystyki industrialnej w Regionie Świętokrzyskim wymaga 
jednak rozwiązania wielu problemów. Jednym z podstawowych, związanych  
z ruchem turystycznym, jest brak infrastruktury turystycznej zapewniającej kom-
pleksową obsługę turystów oraz brak działań promujących ten rodzaj turystyki  
w regionie. Rozwiązanie przytoczonych problemów przyczyni się do uatrakcyjnie-
nia regionalnego produktu turystycznego i jeszcze lepszego jego wykorzystania dla 
potrzeb turystyki, co zaowocuje zwiększonym ruchem turystycznym. 
 
 

                                                 
25  Zob. M. Molenda, Obiekty przemysłowe…, op.cit., s. 52–53. 
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INDUSTRIAL FACILITIES OF THE OLD POLISH MINING BASIN  
AS A TOURIST PRODUCT OF THE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION 

 
 

Summary 
 
 The article presents a tourist function of industrial facilities of the Old Polish Min-
ing Basin which constitutes an attractive and unique tourist product of the Świętokrzy-
ski region.  
 The first part of the article deals with a presentation of industrial facilities as a 
tourist product. Then a characterization of the Old Polish Mining Basin from its begin-
nings till modern times has been provided. Finally industrial facilities of the Mining 
Basin and their touristic role have been described. The article also includes data con-
cerning tourist traffic in the selected facilities in the year 2008.  
 

Translated by Marcin Molenda  
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PARK NARODOWY A ROZWÓJ TURYSTYKI W REGIONIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obszary chronione ze względu na posiadane wartości przyrodnicze należą do 
obszarów przyrodniczo cennych, stanowiących specyficzny element potencjału 
środowiska przyrodniczego, który może być wykorzystany w kierunku turystycz-
nym i rekreacyjnym. 
 Poznanie potencjału turystycznego1, jego struktury, charakterystyki poszcze-
gólnych składników, a w przypadku obszarów chronionych także prawnych uwa-
runkowań, jest istotnym elementem pozwalającym na określenie atrakcyjności tury-
stycznej2 danego obszaru. Na atrakcyjność turystyczną składają się m.in. przyrodni-
cze i antropogeniczne walory turystyczne, które stanowią podstawę rozwoju zja-
wisk turystycznych w regionie3. Można zatem wysunąć tezę, że obszary chronione 

                                                 
1  Potencjał turystyczny – zespół naturalnych i antropogenicznych elementów środowiska, 

obejmuje zasoby strukturalne (w tym walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostęp-
ność komunikacyjną, walory recepcji, infrastrukturę i in.) oraz zasoby funkcjonalne, będące 
różnego rodzaju uwarunkowaniami (politycznymi, ekonomicznymi, technologicznymi, kulturo-
wymi, społecznymi i demograficznymi, a także ekologicznymi), za: J. Kaczmarek, A. Stasiak,  
B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 51–57. 

2  Atrakcyjność turystyczna – zespół cech i walorów turystycznych określonej przestrzeni 
przyciągających turystów, za: M. Nowakowski, Słownik terminów związanych z turystyką i hote-
larstwem, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2001, s. 9. 

3  Zob. Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Prok-
senia, Kraków 2006. s. 125; M. Baranowska-Jonata, Wartości graniczne klas walorów turystycz-
nych dla różnych form ruchu turystycznego, Instytut Turystyki, Oddział w Krakowie, Kraków 
1974, s. 3–4; E. Mazur: Geografia turystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2003, s. 37. 
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także należą do grupy walorów turystycznych, które warunkują kierunek rozwoju 
turystyki w miejscu ich występowania. 
 Zmiany świadomości ekologicznej społeczeństw, wymuszone kierunkiem  
i tempem rozwoju gospodarki, wpłynęły na zmianę modelu turystyki masowej na 
model turystyki zrównoważonej, wykorzystującej niejednokrotnie obszary chronio-
ne jako enklawy wypoczynku i rekreacji. Transformacja ta została również wywo-
łana pojawieniem się negatywnych skutków rozwoju turystyki, także na obszarach 
przyrodniczo cennych4. 
 Obszary chronione charakteryzują się przede wszystkim wysoką różnorodno-
ścią biologiczną, pełniąc jednocześnie istotne funkcje regulacyjne i służąc zaspoka-
janiu różnorodnych potrzeb człowieka (naukowych, estetycznych, kulturalnych  
i wypoczynkowych)5. Ze względu na rangę reprezentowanych walorów przyrodni-
czych obszary chronione mogą stanowić lub stanowią czynnik ograniczający kon-
wencjonalne formy gospodarowania, co jednak nie determinuje możliwości rozwo-
ju turystyki na tych terenach. 
 Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z praw-
nymi aspektami rozwoju turystyki w parkach narodowych w Polsce, a także wska-
zanie na stan i możliwości ich turystycznego wykorzystania. 
 
 
1. Cele i formy ochrony przyrody w Polsce 
 
Zasady, cele i formy ochrony przyrody6 w Polsce zostały zawarte w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody7. Celem ochrony przyrody jest „utrzy-
manie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowanie różnorod-
ności biologicznej; zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego; 
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich 
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochro-
ny; ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; 
                                                 

4  A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Prawne aspekty rozwoju turystyki na obsza-
rach przyrodniczo cennych w Polsce, w: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona 
przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, nr 40, Uniwersytet Śląski, Wy-
dział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice–Sosnowiec 2009, s. 158. 

5  Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydaw-
nictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 10–12. 

6  Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zrównoważonym użytkowaniu oraz 
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt  
i grzybów; roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; zwierząt prowadzących wę-
drowny tryb życia; siedlisk przyrodniczych; siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chro-
nionych gatunków roślin; zwierząt i grzybów; tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopal-
nych szczątków roślin i zwierząt; krajobrazu; zieleni w miastach i wsiach; zadrzewień (art. 2). 

7  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Dz.U. 2005, nr 113, poz. 954 
i nr 130, poz. 1087 z późniejszymi zmianami. 
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utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodni-
czych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody; kształtowanie 
właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie  
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody” (art. 2 ustawy o ochronie przyrody). 
Wyszczególnione cele ochrony przyrody są realizowane poprzez następujące dzia-
łania: 

 uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej pań-
stwa, w programach ochrony środowiska przyjmowanych przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji i planach przestrzennego 
zagospodarowania, strategiach rozwoju i innych dokumentach strategicz-
nych różnych szczebli administracyjnych;  

 obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony 
przyrody; 

 opracowywanie i realizację ustaleń planów ochrony dla obszarów podlega-
jących ochronie prawnej, programów ochrony gatunków, siedlisk i szlaków 
migracji gatunków chronionych; 

 realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania róż-
norodności biologicznej wraz z programem działań; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej  
w dziedzinie ochrony przyrody; 

 prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną 
przyrody8 (art. 3 ustawy o ochronie przyrody). 

 Obszary chronione, ze względu na swoją specyfikę, pełnią istotne funkcje,  
a mianowicie: ekologiczną, naukową, dydaktyczną, a także turystyczną (rodzaje  
i formy turystyki muszą być podporządkowane wymaganiom ochrony przyrody) 
oraz gospodarczą (w niektórych przypadkach przy przestrzeganiu zasad zrównowa-
żonego rozwoju może się rozwijać leśnictwo, rolnictwo, gospodarka wodna, mor-
ska czy rybna)9.  
 Zgodnie ze wspomnianą ustawą, wyróżnia się 10 form ochrony, które można 
podzielić na trzy grupy: 

1. Formy ochrony obszarowej – parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. 

2. Formy ochrony obiektowej – pomniki przyrody, stanowiska dokumenta-
cyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

3. Formy ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów (art. 6 ustawy  
o ochronie przyrody). 

                                                 
8  A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, op.cit., s. 159. 
9  M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politech-

niki Białostockiej, Białystok 2002, s. 58–59. 
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 Klasyfikacja obszarów chronionych została również przeprowadzona przez 
Światową Unię Ochrony Przyrody, która przyjęła następującą definicję obszaru 
chronionego, określając go jako „obszar lądu i/lub morza wyznaczony celowo do 
ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, zasobów naturalnych, a także 
związanych z nimi dóbr kulturowych, zarządzany prawnie lub innymi skutecznymi 
środkami”10. W 1978 roku Komisja Parków Narodowych i Obszarów Chronionych 
IUCN opracowała raport, w którym zaproponowała 10 kategorii obszarów chronio-
nych. W 1994 roku na XIX Zgromadzeniu Generalnym tejże organizacji w Buenos 
Aires zatwierdzono jedynie osiem kategorii obszarów chronionych, do których 
należą: 

1. Ścisły rezerwat przyrody (Strict Nature Reserve), obszar dzikiej przyrody 
(Wilderness Area).  

2. Park narodowy (National Park)11. 
3. Pomnik przyrody (Natural Monument).  
4. Obszar czynnej ochrony siedlisk i gatunków (Species Management Area/ 

Habitat)12. 
5. Obszar chronionego krajobrazu – chronione wybrzeże morskie (Protected 

Landscapes/Seascape)13. 
6. Obszar czynnej ochrony zasobów przyrodniczych (Managed Resource 

Protected Area).  
7. Obszar tradycyjnych siedlisk społeczności (Natural Biotic Area/Anthro- 

pological Reserve). 
8. Strefa specjalnego użytkowania zasobów naturalnych (Multiple-Use Ma-

nagment Area/Managed Resource Area)14. 
 Dla turystycznego wykorzystania największe znaczenie będą miały formy 
ochrony obszarowej (szczególnie parki narodowe), jednak nie należy ignorować 
występowania pozostałych form ochrony, gdyż mogą one stanowić ważny element 
uzupełniający ofertę turystyczną w regionie. 
 
 

                                                 
10  W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Difin, Warszawa 2006, s. 64. 
11  Zaliczono tu większość polskich parków narodowych (z wyjątkiem Ojcowskiego i Wi-

gierskiego). Ibidem, s. 65. 
12  Zaliczono tu polskie rezerwaty przyrody: Jezioro Oświn, Jezioro Słońsk i Rezerwat Kra-

jobrazowy im. Władysława Szafera w Puszczy Białowieskiej. Ibidem, s. 65. 
13  Zaliczono tu wszystkie polskie parki krajobrazowe oraz Wigierski Park Narodowy. Ibi-

dem, s. 65. 
14  Por. ibidem, s. 64–65. 
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2. Park narodowy w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody 
 
 Park narodowy, zgodnie z art. 8 przytaczanej ustawy, zdefiniowany został 
jako „obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, nauko-
wymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 
1.000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”.  
 Głównym celem tworzenia parków narodowych jest „zachowanie różnorodno-
ści biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walo-
rów krajobrazowych, przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przy-
rody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, 
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów” (art. 8 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody), 
zatem dbałość o istniejące walory przyrodnicze miejsca, które niewątpliwie wpły-
wają na atrakcyjność turystyczną obszaru występowania.  
 Na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku, 
w której może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych (nie podlegająca 
włączeniu w granice obwodów łowieckich) ze względu na potrzebę ochrony zwie-
rząt w parku narodowym (art. 11 ustawy o ochronie przyrody).  
 Utworzenie lub likwidacja parku narodowego oraz wszelkie zmiany dotyczące 
granic czy powierzchni następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które 
określa jego nazwę, obszar, przebieg granic, otulinę i nieruchomości Skarbu Pań-
stwa, nieprzechodzące w trwały zarząd parku narodowego (art. 10 pkt. 1 ustawy  
o ochronie przyrody). Zatem park narodowy stanowi państwową jednostkę budże-
tową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a minister właściwy do 
spraw środowiska, który sprawuje również nadzór nad nimi, w drodze zarządzenia 
nadaje parkowi narodowemu statut, określający jego strukturę organizacyjną (art. 8 
pkt. 3 i 4, art. 9 ustawy o ochronie przyrody).  
 Park narodowy ze względu na swój unikatowy charakter udostępniany jest  
w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych  
i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku (art. 12 
pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody). W tym celu w planie ochrony parku narodowe-
go, a do czasu jego sporządzenia w zadaniach ochronnych, ustala się miejsca, które 
mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jedno-
cześnie w tych miejscach (art. 12 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody).  
 Realizację planów i wszelkich dokumentów strategicznych dla poszczegól-
nych jednostek administracyjnych (np. koncepcji i planów zagospodarowania prze-
strzennego, strategii rozwoju), które swym zasięgiem obejmują parki narodowe, 
należy uzgodnić z dyrektorem parku, szczególnie w zakresie działań mogących 
wpłynąć na przyrodę znajdującą się na terenie parku (art. 10 pkt. 6 ustawy o ochro-
nie przyrody). Zatem również działania związane z rozwojem turystyki na tych 
terenach i ich otulinach należy konsultować i prowadzić z dyrektorami parków 
narodowych.  
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 W związku ze specyfiką organizacyjną i prawną parki narodowe, podobnie jak 
pozostałe formy ochrony przyrody, borykają się z licznymi problemami, zarówno 
natury finansowej, organizacyjnej, jak i ochronnej. Dbałość o dobro narodowe  
w postaci cennych walorów przyrodniczych jest sprawą priorytetową ich funkcjo-
nowania, dlatego tak ważne jest, aby wszelkie prowadzone w ich obrębie działania 
były przemyślane, długofalowe i nie stanowiły zagrożenia. Obszary chronione zaj-
mują szczególne miejsce w potencjale turystycznym, dlatego też należy pamiętać  
z jednej strony o odpowiednim ich wyeksponowaniu w ofercie turystycznej regio-
nu, a z drugiej strony – o tworzeniu takich produktów turystycznych i atrakcji tury-
stycznych z ich udziałem, by turystyka nie prowadziła do degradacji środowiska 
(antropopresji). Nieodzowne jest także odpowiednie potraktowanie ich w dokumen-
tach strategicznych poprzez wskazanie na ich atrakcyjność, a także możliwości 
turystycznego zrównoważonego wykorzystania. 
 
 
3. Turystyka w parkach narodowych w Polsce 
 
 W związku z tym, że Polska przyjęła definicję parków narodowych15 określo-
ną na X Ogólnym Zgromadzeniu Światowej Unii Przyrody i Jej Zasobów (IUCN-
WCU), wszystkie 23 parki narodowe w Polsce zostały sklasyfikowane, otrzymując 
odpowiednią kategorię (tabela 1).  
 Spośród wszystkich parków narodowych 15 uzyskało II kategorię, pięć naj-
młodszych (Biebrzański PN, PN Bory Tucholskie, PN Gór Stołowych, Narwiański 
PN i Magurski PN) nie było jeszcze przez IUCN kategoryzowanych, a dwa uzyska-
ły kategorię V (Ojcowski PN i Wigierski PN).  
 Ponadto sześć parków narodowych UNESCO wpisało na listę rezerwatów 
biosfery (Babiogórski PN, Białowieski PN, Bieszczadzki PN, Karkonoski PN, Sło-
wiński PN i Tatrzański PN), w tym jeden (Białowieski PN) został uznany przez 
UNESCO za obiekt dziedzictwa światowego. Biebrzański PN, Słowiński PN od 
1995 roku oraz Narwiański PN, Poleski PN, część Karkonoskiego PN i Wigierski 
PN od 2005 roku objęte zostały konwencją RAMSAR (Konwencja o obszarach 
wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza dziedzictwa 
życiowego ptactwa wodnego)16. Unikatowość i różnorodność środowiska przyrod-

                                                 
15  Park narodowy – obszar chroniony, utworzony głównie w celu ochrony całych ekosys-

temów, przeznaczony także do badań naukowych oraz edukacji i wypoczynku; utworzony w celu: 
zachowania integralności ekologicznej jednego lub większej ilości ekosystemów dla obecnych  
i przyszłych pokoleń; wykluczenie eksploatacji lub zasiedlenia tego terenu, sprzecznych z celami 
założenia obszaru; zapewnienie podstaw dla duchowej, naukowej, edukacyjnej, wypoczynkowej  
i turystycznej działalności, z których wszystkie muszą być przyjazne środowisku i kulturze tego 
miejsca. Za: ibidem, s. 65. 

16  Ochrona środowiska 2009, Informacje i opracowania statystyczne, Departament Badań 
Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2009, s. 268. 



Park narodowy a rozwój turystyki w regionie 357

niczego polskich parków narodowych została zatem także doceniona w opinii orga-
nizacji międzynarodowych.  
 

Tabela 1 
 

Parki narodowe w Polsce w 2008 roku 
 

 
Nazwa 

 
Rok  

utworzenia 

Kategoria  
według  
IUCN 

Powierzchnia w ha 
ogółem w tym lasów z ogółem pod ochroną ścisłą 

razem w tym 
lasów 

Biebrzański 1993 - 59223,0 15745,7 4472,2 3757,9 
Kampinoski 1959 II 38548,5 28258,8 4636,0 4130,2 
Bieszczadzki 1973 II 29176,5 24701,0 18557,4 16871,2 
Słowiński 1967 II 21572,9d 6181,2 5928,9 2630,1 
Tatrzański 1954 (1974)a II 21197,3 16290,0 12449,1 7956,8 
Magurski 1995 - 19438,9 18571,7 2407,7 2407,7 
Wigierski 1989 V 14999,5 9410,4 623,2 283,0 
Drawieński 1990 II 11342,0 9548,0 569,0 443,3 
Białowieski 1947 (1932)b II 10517,3 9974,0 5726,1 5531,0 
Poleski 1990 II 9764,3 4784,7 116,0 115,1 
Roztoczański 1974 II 8482,8 8101,7 805,9 805,9 
Woliński 1960 II 8133,1 4641,7 500,2 416,4 
Ujście Warty 2001 - 8074,0 81,7 681,9 - 
Świętokrzyski 1950 II 7626,4 7212,0 1715,2 1696,6 
Wielkopolski 1957 II 7583,9 4707,1 259,7 114,5 
Narwiański 1996 - 7350,0 93,0 - - 
Gorczański 1981 II 7030,8 6591,5 3609,3 3596,0 
Gór Stołowych 1993 - 6340,4 5778,2 428,3 406,3 
Karkonoski 1959 II 5580,5 4021,8 1726,1 294,1 
Bory Tucholskie 1996 - 4613,0 3935,7 324,3 278,4 
Babiogórski 1954 II 3390,5 3232,3 1124,5 1023,8 
Pieniński 1954 (1932)c II 2346,2 1665,2 749,0 683,1 
Ojcowski 1956 V 2145,6 1528,7 250,8 250,8 

Razem 314477,4 195056,1 67660,8 53692,2 
 

a – Jednostka Lasów Państwowych „Park Tatrzański”, b – Leśnictwo Park Narodowy  
w Białowieży, c – Jednostka Lasów Państwowych Park Narodowy w Pieninach, d – Bez 
wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego (11 171 ha) 
 
Źródło: Ochrona środowiska 2009, Informacje i opracowania statystyczne, Departa-
ment Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2009, s. 286. 
 
 Ze względu na charakter środowiska przyrodniczego, związany przede 
wszystkim z położeniem fizycznogeograficznym i wynikającymi z tego konse-
kwencjami, wszystkie parki narodowe można podzielić na: nadmorskie (Słowiński 
PN i Woliński PN), pojezierzy (PN Bory Tucholskie, Drawieński PN, Poleski PN, 
Wigierski PN), nizinne (Biebrzański PN, Narwiański PN, PN Ujście Warty), chro-
niące naturalne nizinne ekosystemy leśne (Białowieski PN), podmiejskie (Kampi-
noski PN, Ojcowski PN, Wielkopolski PN), chroniące naturalne wyżynne ekosys-
temy (Roztoczański PN, Świętokrzyski PN), wysokogórskie (Babiogórski PN, Kar-
konoski PN, Tatrzański PN), górskie ważne ze względu na struktury geologiczne  
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i krajobrazy górskie (PN Gór Stołowych, Pieniński PN), górskie, chroniące natural-
ne ekosystemy leśne (Gorczański PN, Magurski PN), górskie Karpat Wschodnich, 
chroniące połoniny i naturalne ekosystemy leśne (Bieszczadzki PN)17. Powyższa 
klasyfikacja wskazuje pośrednio na przyrodnicze walory turystyczne tych obszarów 
chronionych, a także na różnorodność rodzajów i form ruchu turystycznego, jakie 
można tu uprawiać. Możliwości wykorzystania tych obszarów chronionych w zgo-
dzie z zasadami zrównoważonego rozwoju są zatem bardzo duże.  
 Parki narodowe w Polsce zostały odpowiednio przygotowane do udostępnie-
nia dla ruchu turystycznego (tabela 2) i prowadzenia działalności dydaktycznej czy 
muzealnej (tabela 3), a liczba odwiedzających wskazuje na duże zainteresowanie. 
 

Tabela 2 
 

Turystyka w parkach narodowych w 2008 r. 
 

Nazwa 
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Szlaki 
turystyczne 

w km 
Liczba turystów 

ogółem 
do 

remontu 
w tys. na 1 ha 

Babiogórski 1 - 1 10 6,0 - - - - 53,0 5,0 52 15,0 
Białowieski 1 - - - - - - - - 38,5 38,0 82,3 7,8 
Biebrzański - - 5 4 - - - - - 483,1 78,2 32,0 0,5 
Bieszczadzki 3 - 3 7 0,4 - - 1 - 245,0 10,0 273,0 0,9 
Bory  
Tucholskie 

- - - - - - - - - 75,0 - 60,0 13,0 

Drawieński - - 6 6 - - - - - 101,0 - 23,0 2,0 
Gorczański - - 2 3 1,2 - - - - 105,1 37,1 60,0 8,5 
Gór  
Stołowych 

2 - - 10 - - - - - 175,0 10,0 354,0 55,8 

Kampinoski 1 - - 53 - - - - - 360,0 360,0 1000,0 26,0 
Karkonoski 10 - - 11 19,7 - 3 10 1 117,6 43,7 2000,0 358,0 
Magurski - - - 8 - - - - - 85,0 - 50,0 2,6 
Narwiański - - 2 - - - - - - 58,0 - 8,6 1,2 
Ojcowski - - 1 - - - - - - 40,7 2,0 400,0 186,4 
Pieniński - - - 3 - - - - - 35,2 1,5 756,0 322,0 
Poleski - - 3 20 - - - - - 67,5 0,5 15,4 1,6 
Roztoczański - - - 4 - 1 - - - 61,1 1,5 120,0 14,1 
Słowiński - - - 24 - - - - - 144,3 25,0 275,4 12,8 
Świętokrzyski 2 - 1 8 - - - - - 41,0 20,0 210,5 27,6 
Tatrzański 8 14 3 - 2,8 3 7 3 5 275,0 12,0 2078,7 98,0 
Ujście Warty - - - - - - - - - 12,6 12,6 20,0 2,5 
Wielkopolski - - 1 15 - - - - - 215,0 - 1200,0 158,2 
Wigierski 1 3 20 69 - - - - - 245,4 80,0 120,0 8,0 
Woliński - - - 11 - - - - - 50,1 - 1500,0 137,0 
Ogółem 29 17 48 266 30,1 4 10 14 6 3084,3 737,1 10690,9 1459,5 

 
Źródło: Ochrona środowiska 2009, op.cit., s. 288. 

                                                 
17  M. Smoleński, Turystyka w parkach narodowych Polski, w: Praktyczne aspekty rozwoju 

turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, red. R. Ziółkowski, Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2006, s. 41–45. 
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Tabela 3 

 
Działalność dydaktyczna parków narodowych w 2008 roku 

 
 

Nazwa 
Liczba 

osób 
zwiedzających muzea 

imprez 
dydaktycznych 

ścieżek 
dydaktycznych 

nowych wydawnictw  
popularnonaukowych 

Babiogórski 11687 99 8 7 
Białowieski 82303 43 4 3 
Biebrzański 8000 12 14 2 
Bieszczadzki 32030 14 12 4 
Bory Tucholskie - 55 4 4 
Drawieński - 44 5 - 
Gorczański 1805 274 9 1 
Gór Stołowych 54311 140 4 2 
Kampinoski 29250 735 7 5 
Karkonoski 2642a 54b 9 8 
Magurski 20607 200 2 1 
Narwiański 5708 23 3 1 
Ojcowski - c 219 4 1 
Pieniński 420580 148 - 1 
Poleski 11656 18 5 4 
Roztoczański 30220 71 9 6 
Słowiński 29932 467 5 13 
Świętokrzyski 104565 114 4 - 
Tatrzański 30000 26 3 38 
Ujście Warty - 185 4 - 
Wielkopolski 11637 3 4 - 
Wigierski 26624 149 6 3 
Woliński 42000 23 7 1 
Ogółem 910147 3032 132 105 

 

a – ponadto 12789 osób zwiedzających ośrodek dydaktyczny, b – 131 imprez dydak-
tycznych w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, c – 
9640 osób zwiedzających Ośrodek Edukacyjno-Muzealny. 
 
Źródło: Ochrona środowiska 2009, op.cit., s. 291. 
 
 W 2008 roku polskie parki narodowe odwiedziło ponad 10 mln turystów,  
a największym zainteresowaniem cieszyły się następujące z nich: Tatrzański PN, 
Karkonoski PN, Woliński PN, Wielkopolski PN i Kampinoski PN (liczba odwie-
dzających w każdym z nich przekroczyła 1 mln osób). 
 Liczba turystów odwiedzających obszar chroniony pozwala na obliczenie 
wskaźnika liczby odwiedzających na 1 ha. Wskaźnik ten był najwyższy dla Karko-
noskiego PN – ok. 398, następnie dla Pienińskiego PN – ok. 322 i kolejno dla Oj-
cowskiego PN – ok. 186, Wielkopolskiego PN – ok. 158, Wolińskiego PN – ok. 
137, a także dla Tatrzańskiego PN – ok. 98. Wskaźnik ten umożliwia wskazanie 
tych parków narodowych, w przypadku których istnieje konieczność prowadzenia 
szczególnych zabiegów ochronnych, aby obszary te nie uległy degradacji w wyniku 
intensywnej penetracji turystycznej, a co za tym idzie nie straciły na atrakcyjności, 
także turystycznej. Dyrektorzy parków narodowych winni prowadzić działania 
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ochronne we współpracy z lokalnymi organizatorami turystyki, aby znaleźć rozsąd-
ne wyjście, nie tracąc odwiedzających, którzy przyjechali do regionu w celach tury-
stycznych i rekreacyjnych. Tylko współpraca w tym zakresie pozwoli na zrówno-
ważony rozwój turystyki na obszarach chronionych; takie współdziałanie umożliwi 
też zminimalizowanie negatywnego wpływu turystyki na środowisko. 
 Oddziały muzealne należące do poszczególnych parków narodowych zwiedzi-
ło w 2008 roku ponad 910 tys. osób. Świadczy to o istotnej ich roli w rozwoju tury-
styki krajoznawczej (szczególnie młodzieżowej) na tych terenach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Walory turystyczne występujące na obszarach chronionych, w szczególności 
w parkach narodowych, pozwalają na rozwój turystyki nie tylko w ich granicach, 
ale również poza nimi, wskazując jednocześnie na zrównoważony kierunek rozwo-
ju turystyki. Wykorzystywanie turystyczne parków narodowych wiąże się również 
z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z ich funkcji ochronnej. Niemniej funkcja 
ta pozwala zachować unikatowość tych szczególnych obszarów i nie należy trakto-
wać jej jako czynnik uniemożliwiający bądź utrudniający rozwój turystyki. Aby 
parki narodowe stały się swoistymi stymulatorami rozwoju ruchu turystycznego, 
należy przestrzegać pewnych zasad, do których między innymi należą: 

1. Czynna współpraca organizatorów turystyki i dyrektorów parków naro-
dowych. 

2. Zrozumienie priorytetowej funkcji ochronnej. 
3. Przystosowywanie parków narodowych do ruchu turystycznego przez 

ograniczoną do minimum infrastrukturę turystyczną. 
4. Umiejętne wykorzystanie różnorodności walorów turystycznych. 
5. Wykreowanie w regionie produktów lub atrakcji turystycznych stanowią-

cych alternatywę dla pobytu w pobliżu parku narodowego (w celu odcią-
żenia ruchu turystycznego). 

6. Zwrócenie uwagi na turystykę zrównoważoną w całym regionie, a nie 
tylko w miejscu występowania obszaru chronionego. 

7. Tworzenie i wdrażanie planów długofalowych, gdyż tylko takie mają 
szansę realizować funkcję ochronną najcenniejszych walorów turystycz-
nych. 

 Najważniejszym celem polityki regionalnej i lokalnej tychże obszarów winno 
być zachowanie występujących walorów i zasobów przyrodniczych przy jednocze-
snym odpowiednim ich zagospodarowaniu. Antropopresja w parkach narodowych 
winna być zjawiskiem kontrolowanym, a aktywność gospodarcza człowieka po-
winna podlegać zasadom zrównoważonego rozwoju. 
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 Parki narodowe zawsze będą budziły zainteresowanie i przyciągały turystów. 
Warto wykorzystać ten fakt w sposób umiejętny i rozważny, tak aby obszary te nie 
utraciły swojej atrakcyjności w wyniku nieprzemyślanych działań, związanych  
z nadmiernym rozwojem ruchu turystycznego. 
 
 

THE NATIONAL PARK AND THE DEVELOPMENT  
OF THE TOURISM IN THE REGION 

 
 

Summary 
 
 In article presents statistical and legal description of issues concerning areas Na-
tional Parks in Poland, who comprises protected areas with particularly outstanding 
scientific, natural, social, culture and educations characteristics. 
 The use of natural resources in environmentally valuable areas (in National Parks) 
raises many negative opinions regarding the function of tourism and its methods of 
management. Tourism is considered to be the type of human activity which strongly 
penetrates the environment and has a large impact on the nature at the local, regional 
and global level. Regions which are protected for their properties need to be managed 
according to the rules of sustainable development. The main aim of the regional and 
local policies of such areas should be preservation of the existing values and environ-
mental resources along with their appropriate management. Anthropopressure in Na-
tional Parks is a phenomenon that should be controlled and economic activities of man 
should be subject to the principles of sustainable development.  
 

Translated by Robert Górniak 
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IDENTYFIKACJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka to zjawisko społeczne, a jednocześnie prężnie rozwijająca się gałąź 
gospodarki narodowej. Przyjmując też pogląd, iż turystyka jest ściśle zależna od 
środowiska, należy stwierdzić, że jej rozwój związany jest ze ściśle określoną prze-
strzenią. Warunkiem koniecznym do wyodrębnienia z dowolnej niejednorodnej 
przestrzeni obszaru, na którym rozwija się turystyka, jest występowanie ruchu tury-
stycznego oraz zagospodarowania turystycznego, którego wielkość i charakter po-
zwalają określić typ przestrzeni. Tak wyodrębniony obszar określa się jako prze-
strzeń turystyczną1. Z ekonomicznego punktu widzenia, o sile i specyfice funkcjo-
nowania turystyki w wyodrębnionej przestrzeni turystycznej decyduje produkt tury-
styczny. Jego wyodrębnienie pozwala na opracowanie długofalowej polityki rozwo-
ju turystyki na określonym obszarze2.  
 Celem artykułu jest identyfikacja obszarowego produktu turystycznego Pusz-
czy Białowieskiej i wyodrębnienie najsilniejszych elementów jego struktury. Ko-
nieczność podjęcia badań z zakresu identyfikacji produktu turystycznego Puszczy 
Białowieskiej, mimo iż od kilku lat występuje tam wzmożony ruch turystyczny, 
wynika z kilku przesłanek. Badany obszar nie posiada programu rozwoju turystyki, 
zatem pozbawiony jest jednolitych narzędzi zarządzania. Z uwagi na to, że to ob-
szar przyrodniczo cenny, może dojść do niekontrolowanego zagospodarowania 
przestrzeni turystycznej, dysfunkcji i dekompozycji krajobrazu, a tym samym utraty 
                                                 

1  B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2009, s. 74–75. 

2  A. Panasiuk, Produkt turystyczny, w: Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 34.  
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walorów turystycznych. Istnieje obawa przed obniżeniem się jakości środowiska 
przyrodniczego.  
 Niezidentyfikowane segmenty produktu turystycznego powodują, że podjęte 
działania nie zawsze są skuteczne w minimalizowaniu negatywnych oddziaływań 
istniejącej oferty turystycznej, jak też powstawaniu nowej oferty, która może być 
niedostosowana do oczekiwań turystów. Wyniki badań służą jako praktyczne wska-
zówki w zakresie rozwoju produktu turystycznego zdeterminowanego przestrzen-
nie. 
 
 
1. Produkt turystyczny jako przedmiot podaży turystycznej  
 
 Produkt turystyczny jest kategorią zróżnicowaną. Wynika to z faktu, że pro-
dukt turystyczny może dotyczyć miejsca, poszczególnych usług lub pakietu usług, 
jak też produktów materialnych3. Interpretowany jest z punktu widzenia producenta 
(strony podażowej), jak i konsumenta (strony popytowej), w ujęciu wąskim i szero-
kim.  
 Z punktu widzenia producenta w ujęciu wąskim produkt turystyczny oznacza 
wszystko to, co turyści kupują oddzielnie lub w formie pakietu usług. W ujęciu 
szerokim – oznacza kompozycję działań, które turyści podejmują, oraz walorów, 
urządzeń i usług, z których w tym celu korzystają4.  
 Z punktu widzenia popytowego produkt turystyczny to całość przeżywanego 
doświadczenia od chwili podjęcia podróży do jej zakończenia5. Kategorię tę określa 
się również jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na 
możliwościach spędzania wolnego czasu w miejscu docelowym. Pakiet ten postrze-
gany jest przez turystę jako przeżycie dostępne za określoną cenę6. 
 Z punktu widzenia zarządzania produkt turystyczny rozróżniany jest jako 
produkt przedsiębiorstwa i ze względu na swoją lokalizację produkt obszaru7.  
 Produkt turystyczny przedsiębiorstwa to zestaw różnorodnych usług, mają-
cych na celu zaspokojenie potrzeb turystów, które sprzedawane są przez przedsię-
biorstwa.  

                                                 
3  J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114, 

podobne stanowisko prezentują: A.S. Kornak, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1979,  
s. 159; S. Wodejko, Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej, Ruch turystyczny 
– Monografie, Warszawa 1975, z. 15, s. 83. 

4  S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, s. 243. 
5  Ibidem, s. 243. 
6  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warsza-

wa 1996, s. 89. 
7  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 73–77. 
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 W ujęciu obszarowym produkt turystyczny to złożony, wewnętrznie niejedno-
rodny zbiór pojedynczych, częściowo podobnych, częściowo heterogenicznych, ale 
zawsze komplementarnych elementów8. Wszystkie elementy są pomiędzy sobą 
związane funkcjonalnie. Zależność ta wiąże świadczenia różnych przedsiębiorstw 
turystycznych w danym regionie, gdyż żadne z nich nie jest w stanie zaspokoić 
popytu w całości9.  
 W literaturze przedmiotu istnieje też pogląd, że produktu obszarowego nie 
należy utożsamiać z podażą turystyczną obszaru, gdyż charakterystyczną cechą 
produktu jest podporządkowanie jego części składowych wspólnej koncepcji, zmie-
rzającej do zaspokojenia określonych potrzeb turystów. W myśl tej koncepcji pro-
dukt turystyczny recepcji turystycznej to złożony zbiór elementów materialnych  
i niematerialnych, stanowiących podstawę istnienia w umyśle turysty wyobrażenia  
i oczekiwań związanych z pobytem w danym miejscu10. Zatem obszar może ofero-
wać kilka produktów skierowanych do różnych grup odbiorców, kluczowym zaś 
problemem staje się właściwy dobór ich asortymentu.  
 Struktura produktu obszarowego składa się z dwóch stałych kategorii ekono-
micznych: dóbr i urządzeń turystycznych. Dobra tworzy zbiór elementów dóbr 
podstawowych (walory turystyczne) i dóbr komplementarnych (infrastruktura tury-
styczna). W grupie urządzeń turystycznych wyróżnia się usługi podstawowe (trans-
portowe, noclegowe, gastronomiczne) i usługi komplementarne (przewodnictwo, 
kulturalne, rozrywkowe, wypożyczalnie sprzętu)11. Ponadto u innych badaczy, 
szczególnie z zakresu marketingu, struktura produktu turystycznego obszarowego 
rozszerzona jest o dwie cechy – wizerunek obszaru recepcji turystycznej oraz ofe-
rowaną cenę dla konsumenta12. 
 Uniwersalne podejście do kategorii produktu turystycznego obszarowego 
stanowi zintegrowany produkt turystyczny. Jest to produkt kreowany przez ofertę 
turystyczną obszaru, którego celem jest zaspokojenie popytu turystycznego. Zaś 
kreowanie oferty turystycznej obszaru następuje w wyniku współpracy podmiotów 
gospodarki turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji 
turystycznych, będących formą kształtowania współpracy pomiędzy bezpośrednimi 
usługodawcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego13.  

                                                 
8  B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, „Rynek Turystyczny” 

1988, nr 12, s. 10. 
9  A. Panasiuk, Produkt turystyczny…, op.cit., s. 37.  
10  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 

Monografie i Opracowania, nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 9. 
11  A. Panasiuk, Produkt turystyczny…, op.cit., s. 39. 
12  V.T.C. Middleton, Marketing…, op.cit., s. 89. 
13  A. Panasiuk, Produkt turystyczny…, op.cit., s. 43. 
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 Identyfikacja produktu turystycznego jako przedmiotu oferty turystycznej 
określonej przestrzeni jest rozpatrywana w kategorii produktu obszarowego zde-
terminowanego przestrzennie.  
 Podstawową cechą tak rozumianego produktu jest ścisłe jego powiązanie  
z przestrzenią turystyczną. Powiązanie to wynika z zasady kompatybilności ele-
mentów przestrzeni turystycznej z elementami struktury obszarowego produktu 
turystycznego14.  
 Do głównych elementów tworzących przestrzeń turystyczną zalicza się: 

 dziedzictwo przyrodnicze tworzone przez czynniki abiotyczne i biotyczne 
środowiska przyrodniczego; 

 dziedzictwo kulturowe kreowane przez działalność człowieka i związki hi-
storyczne, tworzą je czynniki materialne i niematerialne dorobku społecz-
ności lokalnej; 

 infrastrukturę rozumianą w wąskim zakresie jako podmioty i usługi two-
rzone na potrzeby ruchu turystycznego oraz w szerokim zakresie – jako 
usługi paraturystyczne. Do tej kategorii zalicza się również dostępność 
komunikacyjną zewnętrzną, umożliwiającą dotarcie do miejsca docelowe-
go, jak i wewnętrzną – umożliwiającą penetrację terenu; 

 społeczeństwo – z punktu widzenia podażowego – to grupa ludzi organizu-
jąca przestrzeń turystyczną i wspierająca jej rozwój, z punktu widzenia po-
pytowego zaś tworzą je turyści15. 

 Większe zróżnicowanie typów i rodzajów elementów przestrzeni turystycznej 
ma istotny wpływ na zróżnicowanie struktury produktu turystycznego. Powiązania 
elementów produktu turystycznego i elementów przestrzeni turystycznej nie należy 
jednak traktować dosłownie.  
 Elementy przestrzeni turystycznej tworzą określony krajobraz złożony z zaso-
bów i walorów krajobrazowych, inaczej elementów abiotycznych i biotycznych, 
tudzież uzupełniony jest o elementy antropogeniczne. Elementy te są uwarunkowa-
ne wzajemnymi zależnościami. Wyższe skupienie ilościowe i jakościowe kompo-
nentów krajobrazowych powoduje wzrost złożoności i zależności międzyelemen-
towej. Weryfikacja takiej przestrzeni turystycznej przez turystę dokonywana jest  
w oparciu o subiektywne oceny, według takich kryteriów jak piękno krajobrazu czy 
jego estetyka. Ocena taka uzależniona jest od socjologicznych i psychicznych po-
trzeb turysty. Z kolei postrzeganie produktu turystycznego odbywa się również  
w oparciu o subiektywną ocenę jednostki, jednak kryteria jego oceny są poszerzone 
o kryterium wyobrażenia, najczęściej stworzone oddziaływaniem informacji marke-
tingowej.  
                                                 

14  A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003 za: V.T.C. Middleton, Marke-
ting…, op.cit., s. 90–91. 

15  B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna…, op.cit., s. 77. 
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 Istotne znaczenie w procesie postrzegania obu kategorii odgrywa filtr percep-
cji, który zależny od fizjograficznych, psychologicznych i kulturowych cech obser-
watora. Widziany krajobraz poddany zostaje ocenie, która sprowadza się do wyboru 
odpowiednich form działalności turystycznej i sposobu wykorzystania zasobów  
i walorów turystycznych. 
 Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że dla przestrzeni 
turystycznej wszystkie jej elementy traktowane są jako jednolite, uzupełniające się 
składowe. Mają one wpływ na ogólny wizerunek w sensie estetycznym krajobrazu, 
a tym samym przestrzeni turystycznej, jak też jego atrakcyjności i funkcjonalno-
ści16. Z kolei dla produktu turystycznego kategorie te są zróżnicowane jakościowo.  
 Określona wartość jakościowa jest przypisywana poszczególnym składowym 
produktu turystycznego zarówno przez producentów, jak i przez turystów. Powodu-
je to, że w obrębie produktu turystycznego wyróżnia się elementy najsilniejsze, 
stanowiące rdzeń produktu turystycznego lub inaczej zwaną istotę produktu, pro-
dukt rzeczywisty i produkt poszerzony. Z punktu widzenia producenta w tej struk-
turze wyodrębnia się dodatkowo produkt potencjalny, a z punktu widzenia turysty – 
produkt oczekiwany i produkt psychologiczny17.   
 Rdzeń produktu turystycznego tworzą elementy lub jeden element przypisany 
przestrzeni turystycznej, zaspokajający potrzeby turystów (np. wypoczynku, pozna-
nia, zadowolenia), decydujące o ostatecznym wyborze.  
 Produkt rzeczywisty zawiera standardowe elementy infrastruktury turystycz-
nej i paraturystycznej, umożliwiające pobyt turystyczny w miejscu percepcji tury-
stycznej.  
 Produkt poszerzony obejmuje dodatkowe świadczenia i elementy uatrakcyj-
niające pobyt turystyczny, a także wydłużające czas pobytu turysty. Na produkt 
potencjalny składają się pozostałe elementy przestrzeni turystycznej, które poten-
cjalnie w przyszłości mogą wejść w skład oferty turystycznej.  
 Produkt oczekiwany to zbiór cech i warunków, jakich oczekują nabywcy de-
cydujący się kupić ten produkt, zaś produkt psychologiczny tworzą wrażenia, od-
czucia zadowolenia, wyjątkowości czy odprężenia psychicznego18. Jakość produktu 
oczekiwanego i psychologicznego decyduje o ponownym nabyciu tego produktu. 
 Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że wspólną cechą obu 
kategorii jest jakość zarówno dla przestrzeni turystycznej, jak i nabytego obszaro-
wego produktu turystycznego, zatem rozwój obu obszarów jest współzależny  
i kompatybilny.  
 

                                                 
16  E. Panfiluk, Wybrane aspekty gospodarowania krajobrazem, „Ekonomia i Środowisko” 

2008, nr 1. 
17  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…, op.cit., s. 154. 
18  Ibidem, s. 154–155. 
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2. Wybrane sposoby badania produktu turystycznego 
 
 Produkt turystyczny jest kreowany przez podaż, zaś o jego funkcjonowaniu na 
rynku jako usługi decyduje popyt. Jego identyfikacja stanowi wypadkową pomię-
dzy podażą a popytem. Określenie produktu turystycznego z punktu widzenia poda-
ży wymaga zastosowania metod skupiających się na badaniu preferencji i znajomo-
ści obszaru recepcji turystycznej. Z punktu widzenia popytu konieczne jest zasto-
sowanie narzędzi z zakresu badania satysfakcji turystów z pobytu turystycznego.  
 Preferencje turystów określają istotę produktu turystycznego, jego rdzeń, cha-
rakterystyczne dziedzictwo regionu niezwiązane z turystyką. Znajomość obszaru 
recepcji turystycznej i poziom jego penetracji pozwala na identyfikację struktury 
produktu poszerzonego. Do najczęściej stosowanych narzędzi pomiaru preferencji 
turystów należy metoda ankietowo-sondażowa19. Metodę tę zastosowano również 
do określenia istoty produktu obszarowego i produktu poszerzonego Puszczy Bia-
łowieskiej. 
 Badanie poziomu satysfakcji wywołuje trudności. Wynikają one ze złożoności 
zagadnienia. Najczęściej satysfakcję definiuje się jako stan związany z poczuciem 
spełnienia w odpowiednim zakresie oczekiwań klienta20. Stan ten jest zmienny,  
a zmienność zależna jest od spełnienia oczekiwań21.  
 Poziom satysfakcji wiąże się również z zakresem odczuwanej przez klienta 
tolerancji względem usługi, wobec której odczuwany jest dyskomfort22. Stan emo-
cjonalny klienta powyżej poziomu tolerancji skutkuje lojalnością klienta wobec 
oferty i jest czynnikiem pobudzającym popyt na określoną usługę23. Oznacza to, że 
na odczuwanie satysfakcji wpływają czynniki poznawcze i emocjonalne. Na tej 
podstawie zbudowano model pomiaru satysfakcji o charakterze poznawczo- 
-emocjonalnym. Model ten uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na zaspoko-
jenie oczekiwań klienta, jak i emocje towarzyszące konsumpcji danej usługi. Pod-
stawowym założeniem tego modelu jest badanie różnicy pomiędzy oczekiwanymi 
potrzebami i pragnieniami klienta wobec oferty turystycznej a stanem faktycznym. 
Uzyskiwana różnica przyjmuje kategorię emocji pozytywnych i negatywnych, 

                                                 
19  Ibidem, s. 59. 
20  R.L. Oliver, A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction deci-

sions, “Journal of Marketing Research” 1980, za: M. Smoleński, Satysfakcja klienta w turystyce 
wiejskiej, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2008, s. 322. 

21  K. Matzler, H. Pechlaner, Guest satisfactions barometer and benchmarking; Experiences 
from Austria, “Journal of Quality Assurance In Hospitality and Tourism” 2001, za: M. Smoleński, 
Satysfakcja…, op.cit., s. 322. 

22  A. Parasuraman, L.L. Berry, V.A. Zeithaml, More on improving service quality mea-
surement, “Journal of  Retailing” 1993, za: M. Smoleński, Satysfakcja…, op.cit., s. 322. 

23  R.L. Oliver, R.T. Rust, S. Varki, Customer delight: Fundations, findings and managerial 
insight, “Journal of Retailing” 1997, za: M. Smoleński, Satysfakcja…, op.cit., s. 322. 
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skutkiem czego jest określony poziom odczuwanej satysfakcji24. Przyjmuje się też, 
że ogólny poziom odczuwanej satysfakcji jest funkcją jakości konsumowanych 
usług25. Poziom odczuwanej satysfakcji mierzony jest zachowaniem lojalnościo-
wym. Do pożądanych zachowań lojalnościowych należy: wzrost konsumpcji ofe-
rowanych usług, deklaracja ponownego przyjazdu oraz rekomendacja oferowanych 
usług w kręgu znajomych26.  
 Do pomiaru poziomu satysfakcji i na tej podstawie określenia produktu ocze-
kiwanego i psychologicznego wykorzystano narzędzie deklaracji ponownego przy-
jazdu do Puszczy Białowieskiej. 
 
 
3. Produkt turystyczny Puszczy Białowieskiej  
 
 W celu identyfikacji produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej dokonano 
inwentaryzacji elementów przestrzeni turystycznej puszczy, a następnie wyodręb-
niono z nich walory turystyczne. Identyfikacja walorów turystycznych i wyodręb-
nienie elementów struktury produktu turystycznego została dokonana na podstawie 
analizy oferty turystycznej podmiotów działających na rynku. W celu zidentyfiko-
wania poszczególnych kategorii produktu turystycznego wyodrębnione elementy 
struktury poddano ocenie jakościowej.  
 Badania przeprowadzono na terenie Puszczy Białowieskiej w dniach 17, 18, 
24 czerwca 2006 roku. Ogółem w badaniu wzięło udział 934 respondentów27.  
 Rdzeń produktu turystycznego zmierzony został wskaźnikiem motywu przy-
jazdu turystycznego. Uzyskane wyniki w wartościach procentowych przedstawiono 
na rysunku 1. Analiza wykazała, że motywem przyjazdu turystycznego są walory 
przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego na równi z atrakcją turystyczną, 
jaką stanowi żubr. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że rdzeń produktu 
turystycznego Puszczy Białowieskiej to Białowieski Park Narodowy i żyjący na 
jego terenie żubr. 
 
 

                                                 
24  I. Rodigues del Bose, H. San Martin, Tourist satisfactions, A cognitive – Affective Model, 

“Annals of Tourism  Research” 2008, za: M. Smoleński, Satysfakcja…, op.cit., s. 323. 
25  C. Geng-Qing Chi, H. Qu, Examining the structural relationships of destination image, 

tourist satisfaction loyalty: An integrated approarch, “Tourism Management” 2008,  
za: M. Smoleński, Satysfakcja…, op.cit., s. 322. 

26  M. Smoleński, Satysfakcja…, op.cit., s. 328. 
27  E. Panfiluk, Monitoring ruchu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej, Hajnów-

ka 2006. Badania i raport wykonano na zlecenie: Regional Environmental Governance Program 
(UNDP), Polska (UNDP) we współpracy z Powiatem Hajnowskim oraz Euroregionem Puszcza 
Białowieska w ramach realizacji programu: Przyjazny dla środowiska rozwój obszarów wiejskich 
w Regionie Puszczy Białowieskiej. 
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Rys. 1. Motyw przyjazdu turystycznego do Puszczy Białowieskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 

 
 Strukturę produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej tworzy zespół ele-
mentów przyrodniczo cennych, przygotowanych do penetracji ruchu turystycznego 
w kategorii oferty turystycznej oraz zespół elementów kulturowych. Na obszarze 
Puszczy Białowieskiej na potrzeby turystyki wyodrębniono 14 miejsc przyrodniczo 
cennych. Dostępność ich zapewniają wytyczone wokół tych obszarów szlaki tury-
styczne i ścieżki edukacyjne. Elementy antropogeniczne tworzy zespół obiektów 
kulturowych. Badane elementy przyrodnicze i antropogeniczne są wymieniane  
w przewodnikach i mapach turystycznych.  
 Celem badań było określenie przestrzennego zasięgu wykorzystania elemen-
tów struktury produktu turystycznego Puszczy Białowieskiej na podstawie ilościo-
wego poziomu penetracji turystycznej. Wyniki badań przestawiono na rysunkach  
2 i 3. 
 Najczęściej odwiedzane miejsca przyrodniczo cenne to obszary Puszczy Bia-
łowieskiej położone wokół śródleśnej osady Białowieża, wzdłuż szlaku przecho-
dzącego przez teren Białowieskiego Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody; ście-
żek: Żebra Żubra, Miejsce Mocy, Szlaku Dębów Królewskich i Książąt Litewskich. 
Zdecydowanie mniejsza grupa turystów odwiedziła obszary cenne przyrodniczo 
położone wokół osady Topiło (południowo-wschodnia część Puszczy Białowie-
skiej) i Narewki (północno-wschodnia część Puszczy Białowieskiej).  
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Rys. 2. Poziom penetracji turystycznej Puszczy Białowieskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 

 
 Obiekty najczęściej odwiedzane to Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowie-
ży i Rezerwat Pokazowy Białowieskiego Parku Narodowego. Pozostałe obiekty są 
odwiedzane przez niewielką liczbę ankietowanych. W zdecydowanej większości te 
odwiedzane położone są w obszarze osady śródleśnej Białowieża.  
 Wyniki badań wykazują, że strukturę produktu turystycznego walorów przy-
rodniczych uzupełniają elementy kulturowe, jednak obszarowy ich zasięg skupia się 
przede wszystkim wokół osady śródleśnej Białowieża. Podobne zróżnicowanie 
natężenia penetracji turystycznej obszarów przyrodniczo cennych i obiektów tury-
stycznych występuje przy założeniu, że respondenci zwiedzą również te obiekty,  
w stosunku do których złożyli deklaracje zwiedzenia w najbliższym czasie.  
 Badania wykazały, że obszarowy produkt turystyczny obejmuje swoim zasię-
giem teren położony wokół osady śródleśnej Białowieża. Zauważa się konieczność 
podjęcia działań prowadzących do rozszerzenia kręgu penetracji turystycznych,  
a tym samym rozszerzenia wykorzystania wszystkich elementów struktury produk-
tu turystycznego. Podobne zróżnicowanie natężenia penetracji turystycznej obsza-
rów przyrodniczo cennych i obiektów turystycznych występuje przy założeniu, że 
respondenci zwiedzą również te obiekty, w stosunku do których złożyli deklaracje 
zwiedzenia w najbliższym czasie.  
 Do określenia produktu oczekiwanego wykorzystano deklarowaną długość 
pobytu turystycznego.Wynika to z przyjętego założenia, że jednym z symptomów 
wzrostu oczekiwań turysty jest długość pobytu turystycznego, na jaką się decyduje. 
Wyniki badań (tabela 1) pozwalają na stwierdzenie, iż satysfakcja z pobytu tury-
stycznego jest wyższa niż wstępne oczekiwania turystów. Świadczy o tym wzrost 
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liczby turystów powracających i wydłużających swój pobyt turystyczny podczas 
kolejnych wizyt. Podczas więcej niż trzeciej wizyty zdecydowana większość od-
wiedzających przyjeżdża na pobyt weekendowy, jak również największa ich liczba 
przyjeżdża na dłuższy okres urlopowy.  
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Rys. 3. Poziom penetracji turystycznej obiektów antropogenicznych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 

 
 Na podstawie wyników badań (tabela 2) należy stwierdzić, że oferowany pro-
dukt turystyczny Puszczy Białowieskiej cechuje wysoka jakość28. Świadczy o tym 
deklaracja lojalnościowa ponownego przyjazdu.  
 
 

                                                 
28  Przyjmując pięciostopniową skalę o równych interwałach, można określić na podstawie 

procentowej ilości deklaracji lojalnościowej spełnienie oczekiwań turystów i w oparciu o te dane 
określić jakość oferty turystycznej jako bardzo wysoką (100–80), wysoką (76–60), podwyższoną 
( 40–59), niską (39–20), bardzo niską (19–0). 
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Tabela 1 
 

Długość pobytu turystycznego turysty w obszarze Puszczy Białowieskiej  
według ilości wizyt (%) 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 
 

Tabela 2 
 

Deklaracja przyjazdu w przyszłości według wizyt turystycznych (%) 
 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 
 
 Wykorzystanie produktu turystycznego wzrasta wraz ze wzrostem długości 
pobytu turystycznego i częstotliwości przyjazdów. Niezbędne jest przedsięwzięcie 
wszelkich środków w celu wzrostu liczby turystów deklarujących chęć ponownego 
przyjazdu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na grupę respondentów przyjeżdżają-
cych do regionu po raz pierwszy i grupę respondentów, którzy przyjeżdżają do 
regionu po raz trzeci. Wśród tej grupy dla 13,77% odwiedzających po raz pierwszy 
oferowany produkt nie spełnił oczekiwań, podobne odczucia miało 12,05% odwie-
dzających po raz trzeci.  
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Rys. 4. Średnia długość pobytu turystycznego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 

 
 Analiza średniej długości pobytu turystycznego w obszarze Puszczy Białowie-
skiej (rysunek 4) wskazuje, iż ruch turystyczny koncentruje się zdecydowanie na 
pobycie krótkotrwałym, weekendowym. Czynnik ten poważnie ogranicza rozwój 
strony podażowej, co wiąże się z ograniczeniami w zakresie dalszego rozwoju  
i urozmaicenia struktury produktu turystycznego.  
 Badania strony podażowej produktu rzeczywistego przestrzennego rozmiesz-
czenia elementów infrastruktury turystycznej i paraturystycznej umożliwiających 
pobyt turystyczny w miejscu recepcji turystycznej wskazują na ich kumulację  
w osadzie Białowieża29. Analiza strony popytowej, poza wyraźnym brakiem infor-
macji turystycznej, nie wykazuje wyraźnych odchyleń wpływających na możliwo-
ści odczuwania dyskomfortu z pobytu turystycznego (rysunek 5). 

                                                 
29  E. Panfiluk, Przydatność przestrzeni województwa podlaskiego na potrzeby turystyki, w: 

Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Biało-
stockiej, Białystok 2009. 
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Rys. 5. Ocena przygotowania Puszczy Białowieskiej na potrzeby obsługi ruchu tury-
stycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w ramach projektu. 

 
 Prowadzone obecnie badania strony podażowej w zakresie produktu posze-
rzonego w grupie, w której powinny występować dodatkowe świadczenia i elemen-
ty uatrakcyjniające pobyt turystyczny, jak i wydłużające czas pobytu turysty, oraz te 
elementy przestrzeni turystycznej, które potencjalnie w przyszłości mogą wejść  
w skład oferty turystycznej, wskazują na wyraźne braki. Jedynie w Hajnówce  
w grudniu 2009 roku oddano do użytku krytą pływalnię. Jej usytuowanie bezpo-
średnio na trasie przejazdu turystycznego do Białowieży pozwala przypuszczać, że 
turyści będą zatrzymywać się czasowo na obrzeżach Puszczy Białowieskiej i tym 
samym zostanie zainicjowana zmiana kierunku penetracji turystycznej przestrzeni 
Puszczy Białowieskiej. Stan ten jest możliwy do zrealizowania przy założeniu ko-
lejnych inwestycji w nowoczesne obiekty rekreacyjne i systematycznego rozszerza-
nia oferty kulturowej.  
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Podsumowanie  
 
 Analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, że produkt turystyczny 
Puszczy Białowieskiej to produkt obszarowy. Jego rdzeń tworzy Białowieski Park 
Narodowy i żubr. Strukturę produktu tworzą atrakcje środowiska przyrodniczego,  
w niewielkim stopniu uzupełnione o atrakcje kulturowe. Oferowany produkt tury-
styczny cechuje wysoka jakość, jednak jego dalszy rozwój i zróżnicowanie struktu-
ralne uzależnione jest od wydłużenia pobytu turystycznego w miejscu recepcji. 
Istotna dla dalszego funkcjonowania turystyki w Puszczy Białowieskiej jest ko-
nieczność rozszerzenia przestrzennego zasięgu penetracji turystycznej. 
 
 

IDENTIFICATION OF A TOURIST PRODUCT  
OF THE BIALOWIESKA FOREST 

 
 

Summary 
 
 The basis of this article is identification of the tourist product of the Bialowieska 
Forest and highlighting strongest elements of its structure. For the purpose of identifica-
tion of the tourist product empirical materials of a research carried out in 2006 have 
been used. This study is based on the theoretical foundations from the field of the tourist 
product as a subject of tourist supply.  
 Methodology of the study process has been discussed in detail. Thanks to the 
research analysis it has been possible to pinpoint the existence of regional tourist prod-
uct – the Bialowieska Forest with its core elements: National Bialowieski Park and the 
European bison (wisent). The structure of the product consists of natural environment 
attractions, complemented to some extent with cultural attractions. However, concentra-
tion of tourist activity around (the settlement of) Bialowieza is worrying. It may lead to 
a decrease in quality of the natural environment and loss of the unique value which is 
crucial to the attractiveness of the Bialowieska Forest region. 
 

Translated by Waldemar Kozu 
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Wprowadzenie 
 
 Obecnie turystyka odgrywa bardzo istotną rolę zarówno społeczną, jak i eko-
nomiczną. Jest ona zróżnicowana wiekowo, intelektualnie i przestrzennie, a turyści 
podejmują wysiłek podróżowania, chcąc zaspokoić wiele potrzeb. Jedną z takich 
potrzeb jest odwiedzanie i poznawanie miejsc oraz obiektów o wartości historycz-
nej, artystycznej i kulturowej, a także uczestnictwo w imprezach o charakterze kul-
turalnym. Ten rodzaj turystyki nosi nazwę turystyka kulturowa, a podstawą jej roz-
woju są kulturowe walory materialne i niematerialne. Turystykę kulturową określa 
się także często mianem turystyki dziedzictwa kulturowego. 
 Celem niniejszego opracowania jest ocena możliwości rozwoju gmin woje-
wództwa śląskiego, których główną atrakcją turystyczną jest zamek lub pałac. Ko-
lejny cel to określenie dynamiki zmian zachodzących po roku 2000 i wskazanie 
prognozy rozwoju. 
 W literaturze naukowej nie ma pełnej zgodności co do zakresu znaczeniowego 
pojęcia „turystyka kulturowa”. Turystyka kulturowa sensu stricto ogranicza się do 
zabytków kultury materialnej pozostawionych przez poprzednie pokolenia w miej-
scu ich występowania lub gromadzonych w muzeach i galeriach, zaś sensu largo 
podstawą jej rozwoju są wszelkie przejawy kultury jako całokształtu materialnego 
oraz duchowego dorobku ludzkości, gromadzonego, utrwalanego i wzbogacanego 
w ciągu jej dziejów, przekazywanego z pokolenia na pokolenie1. 

                                                 
1  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 210. 



Sławomir Pytel, Elżbieta Zuzańska-Żyśko 378 

 We współczesnym ujęciu turystyki kulturowej dostrzega się jej trzy elementy, 
które w przypadku obszarów recepcji turystycznej (miast, obszarów wiejskich) 
mogą występować razem bądź oddzielnie, a są nimi: 

 dziedzictwo materialne i duchowe, 
 wydarzenia kulturalne i sztuka wizualna, 
 rzeczywistość kreatywna. 

 Świadczą one o atrakcyjności kulturowej każdej miejscowości. Na obszarach 
wiejskich i małych miast zazwyczaj będzie dominować pierwszy element. W więk-
szych miastach i miastach historycznych mogą decydować już dwa pierwsze.  
W dużych metropoliach natomiast, nie mających dobrze zachowanego historyczne-
go rdzenia, głównym czynnikiem rozwoju turystyki kulturowej mogą stać się 
wszelkie przejawy aktualnej działalności twórczej człowieka, we wszystkich jej 
aspektach kulturowych. Istotna jest nowoczesna architektura i rozwiązania urbani-
styczne, wydarzenia sportowe i szeroko rozumiana rozrywka2. 
 
 
1. Obszar badawczy 

 

 Obszarem rozwoju i koncentracji turystyki kulturowej w głównej mierze są 
miasta, ze względu na dużą ilość znajdujących się w ich obrębie obiektów histo-
rycznych i kulturalnych oraz toczące się tam życie kulturalne. Jednak obiekty takie 
możemy również spotkać w gminach wiejskich, które w przeszłości były znaczą-
cymi grodami.  
 Do analizy przyjęto miejscowości województwa śląskiego, na obszarze któ-
rych znajduje się atrakcja turystyczna w postaci zamku lub pałacu (tabela 1). Miej-
scowości takich jest 47, jednak w celu uzyskania porównywalnych wyników doko-
nano selekcji i odrzucono skrajne gminy, które posiadały mało atrakcyjne ruiny 
zamku i te gminy, które posiadały kilka atrakcji turystycznych oprócz zamku. Po 
dokonaniu selekcji pozostało 29 miejscowości, skupionych w 26 gminach.  
 
 
2. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej 
 
 Sytuacja społeczno-ekonomiczna została przedstawiona zarówno w sposób 
statyczny, jak i dynamiczny. Dokonana analiza stanu nie pozwala na formułowanie 
dobrych prognoz na przyszłość. Dużo ważniejszym elementem jest sprawdzenie 
dynamiki przemian zachodzących w gminach.  
 

                                                 
2  Ibidem, s. 211. 
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Tabela 1 
 

Obiekty przyjęte do analizy 
 

 Zamek Gmina Stan zachowania 
1.  Będzin Będzin Strażnica zrekonstruowana w stylu angielskich zamków 
2.  Cieszyn Cieszyn Wieża Piastowska i kaplica
3.  Chudów Gierałtowice Wieża i resztki murów 

4.  Dzięgielów Goleszów Zabudowania zamkowe przetrwały do dziś w całości 
5.  Kończyce Wielkie Haźlach Budowla zachowała się w całości
6.  Grodziec  Jasienica Budowla zachowała się w całości
7.  Koszęcin Koszęcin Pałac zachował się w całości
8.  Lubliniec Lubliniec Obiekt zachował się w całości, jednak jest w fatalnym stanie 
9.  Łodygowice Łodygowice Dwór zachował się w całości
10. Bobolice  Niegowa Do 2002 roku była to malownicza ruina. Obecnie jest odbu-

dowywana przez właściciela 
11. Mirów Niegowa Malownicza ruina
12. Ogrodzieniec Ogrodzieniec Malownicza ruina
13. Olsztyn – Zamek 

Przymiłowice 
Olsztyn Słabo zachowane ruiny

14. Pilica Pilica Pałac jest mocno zrujnowany, jednak zachował się w całości 
15. Smoleń Pilica Malownicze ruiny
16. Czaniec Porąbka Dwór jest kompletny, chociaż mocno zniszczony 
17. Pszczyna Pszczyna Budowla zachowała się w całości
18. Rybnik Rybnik Resztki rybnickiego zamku znajdują się w murach sądu 
19. Siewierz Siewierz Zabezpieczone ruiny
20. Sośnicowice Sośnicowice Pałac zachował się w całości
21. Strumień Strumień Dwór zachował się w całości, ale jest mocno zrujnowany 
22. Tarnowice Stare Tarnowskie 

Góry 
Zamek zachował się w całości, lecz jest mocno przebudowa-
ny 

23. Toszek Toszek Zamek zachował sie prawie w całości
24. Tworóg Tworóg Pałac zachował się w całości
25. Morsko  Zawiercie 

(Włodowice) 
Po zamku zachowały się niewielkie fragmenty murów 

26. Wodzisław Śląski Wodzisław 
Śląski 

Baszta z XIX w.

27. Kamieniec Zbrosławice W miejscu tym znajduje się kompletny pałac oraz wieża 
budowli obronnej 

28. Kończyce Małe Zebrzydowice Budowla zachowała się w całości
29. Żywiec Żywiec Zamek zachował się w całości

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://zamki.net.pl/slaskie.php. 
 
Przyrost naturalny 
 Przyrost naturalny jako główny komponent rozwoju demograficznego regio-
nów posiada duży ładunek informacyjny. Niestety, w większości analizowanych 
gmin wykazuje on bardzo niekorzystne tendencje. W świetle tego wskaźnika za-
równo w 2000, jak też 2004 i 2008 roku najkorzystniej prezentowały się gminy 
położone w południowej części województwa śląskiego, w których przyrost natu-
ralny kształtował się na poziomie 2,5‰. Gminy usytuowane w centralnej części 
wykazują ubytek naturalny we wszystkich analizowanych latach. 
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Przyrost naturalny na 1000
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Rys. 1. Sytuacja społeczna w wybranych gminach woj. śląskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Saldo migracji 
 O rozwoju demograficznym decyduje również saldo migracji. W analizowa-
nych gminach posiada ono w większości wartości dodatnie, co świadczy o przewa-
żającym napływie ludności do gmin. Jedynie gminy o dużym potencjale ludności, 
takie jak Cieszyn, Wodzisław Śląski czy Tarnowskie Góry posiadają ujemne saldo 
migracji. Najgorzej sytuacja przedstawia się w Toszku, skąd już od kilku lat z po-
wodu braku pracy wyjeżdża wiele osób. 
 

Saldo migracji na 1000 osób
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Rys. 2. Saldo migracji ludności na 1000 osób 

Źródło: opracowanie własne. 
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Gęstość zaludnienia 
 Istotnym miernikiem poziomu rozwoju jest gęstość zaludnienia. Zdecydowa-
nie najwyższą, a zrazem najbardziej równomierną gęstością zaludnienia charaktery-
zują się duże miasta. Średnio w 2008 roku na 1 km2 przypadało tam ponad 1000 
osób, gdy dla pozostałych gmin wielkości te kształtowały się odpowiednio na po-
ziomie 200 i mniej osób na km2. Po przeanalizowaniu liczby ludności w poszcze-
gólnych latach wynika, iż systematyczny choć niewielki spadek wykazują gminy 
miejskie o dużym potencjale ludnościowym.  
 

Gęstość zaludnienia
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Rys. 3. Gęstość zaludnienia 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Zasoby mieszkaniowe 
 Sytuacja dotycząca mieszkań oddanych do użytku, jak i dynamiki tego mier-
nika jest niezwykle interesująca. W bazowym 2000 roku liczba mieszkań oddanych 
na 1000 mieszkańców była podobna we wszystkich gminach i wynosiła  
od 1 do 2 mieszkań na 1000 osób. W 2004 roku wyniki były zdecydowanie bardziej 
zróżnicowane, a najkorzystniej sytuacja wyglądała w Olsztynie – 7,35 mieszkania 
na 1000 osób, drugie miejsce odnotowała Goleszów, gdzie na 1000 osób przypada-
ło 7,23 mieszkania. Analiza przestrzenna wskazuje, że więcej nowych mieszkań 
oddaje się do użytku w południowej części województwa.  
 
Podmioty gospodarcze 
 Pod względem liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 
mieszkańców najwyższy poziom reprezentuje południowa cześć województwa 
śląskiego. Uzyskane tam wyniki wynoszą około 9 firm na 1000 mieszkańców. Po-
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równując analizę dynamiki liczby podmiotów gospodarczych, wyraźnie można 
zaobserwować, że zaznacza się pozytywna tendencja do wzrostu ich liczby. Najko-
rzystniejszą dynamikę wykazują gminy położone w południowej części wojewódz-
twa.  
 

Tabela 2 
 

Sytuacja gospodarcza w analizowanych gminach w latach 2000, 2004, 2008 
 

Jednostka terytorialna 

Podmioty gospodarki narodo-
wej zarejestrowane w rejestrze 

REGON wg sekcji PKD 

Mieszkania oddane  
do użytkowania 

Dochody budżetów gmin 

na 1000 mieszkańców na 1000 mieszkańców na 1000 mieszkańców 
2000 2004 2008 2000 2004 2008 2000 2004 2007 

Jasienica  8,1 8,8 8,7 3,126 5,292 5,978 1034414 1452649 1991824 
Porąbka  6,7 6,9 7,2 2,293 2,186 3,598 963112 1486692 1859122 
Cieszyn  12,6 13,5 13,5 1,199 2,908 1,728 1229422 1807820 2372904 
Goleszów  7,6 9,3 9,3 2,452 7,230 4,123 930494 1291273 1800989 
Haźlach  6,1 7,1 7,0 3,079 3,502 4,357 1029788 1352237 1798337 
Strumień  7,1 7,3 7,4 3,354 3,885 3,859 1024760 1402312 2023131 
Zebrzydowice  5,7 5,8 5,7 3,388 3,311 3,893 1231403 1547156 2114529 
Żywiec  11,3 11,7 11,6 2,698 1,770 2,459 1497783 2187800 2523414 
Łodygowice  8,1 8,9 8,8 2,604 1,958 6,723 1172146 1595628 2182849 
Lubliniec  8,2 9,0 9,1 1,541 4,844 3,960 1217355 1699894 2281106 
Koszęcin  7,1 7,9 8,0 2,547 3,231 4,252 991042 1360258 1685142 
Tarnowskie Góry  9,7 11,2 11,5 0,701 0,796 2,087 1135023 1449884 2019367 
Tworóg  5,0 6,3 6,5 0,241 3,433 2,225 1015754 1385182 1922331 
Zbrosławice  5,1 6,0 6,5 0,879 2,880 2,651 1050382 1336179 1948045 
Olsztyn  6,6 8,1 8,8 1,833 7,355 6,734 936537 1602627 2370632 
Niegowa  5,8 7,2 6,6 0,508 2,226 2,117 1108332 1433106 1971888 
Gierałtowice  7,3 7,9 7,9 0,745 2,243 3,155 1416237 2682735 3837490 
Sośnicowice  5,5 6,3 7,2 0,979 3,541 4,888 1310355 1646820 2213144 
Toszek  3,4 4,1 5,0 0,01 0,759 0,419 1171983 1360391 1950898 
Wodzisław Śląski  6,6 7,8 7,6 1,021 2,643 1,882 1175856 1580951 1880143 
Będzin  9,2 11,3 11,1 0,201 5,438 3,285 1109765 1793558 2488190 
Siewierz  9,6 10,7 11,1 1,230 3,922 2,711 1169790 1719815 2173857 
Ogrodzieniec  7,3 8,7 8,6 2,398 0,941 1,473 1171245 1206316 1983130 
Pilica  5,5 5,9 6,3 1,159 1,307 2,113 1017709 1543239 2117698 
Włodowice  5,7 6,7 7,3 1,557 4,926 3,403 1062281 1328542 2133830 
Pszczyna  10,4 11,2 11,3 2,594 3,691 2,791 1172128 1535729 2608006 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl. 
 
Dochody gminy 
 Dochody gminy przypadające na 1000 mieszkańców stanowią probierz siły 
finansów lokalnych, a pośrednio oddają obraz zamożności społeczeństwa. W bada-
nym okresie zaznaczyła się bardzo korzystna tendencja zarówno nominalnego po-
większania budżetu, jak i zwiększania kwot przypadających na 1000 mieszkańców 
we wszystkich badanych gminach, a w niektórych można zaobserwować w anali-
zowanych latach nawet podwajanie się sumy dochodów na 1000 mieszkańców. 
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3. Analiza dynamiki rozwoju 
 
 Zagadnienia oceny możliwości rozwoju obszarów są tematem często pojawia-
jącym się w literaturze geograficznej.  
 W przyjętym okresie badawczym dokonano analizy stanu w roku wyjściowym 
2000 oraz w punkcie kończącym dane empiryczne, tj. w 2008 roku. Ponadto zbada-
no dynamikę zmian, jakie zachodziły w tych latach. 
 Istotnym założeniem metody badawczej było wyróżnienie dwóch grup mier-
ników, tj. do analizy stanu (diagnozy) i badania dynamiki. Każda z grup liczy po 
sześć wskaźników (tabela 3). Oba zestawy cech są ze sobą kompatybilne, a każdej 
cesze obrazującej stan na dany moment dopasowany został odpowiadający jej 
wskaźnik dynamiki. 
 

Tabela 3 
 

Cechy wybrane do analizy poziomu i dynamiki rozwoju 
 

Analiza poziomu rozwoju Analiza dynamiki rozwoju 

Gęstość zaludnienia Dynamika liczby ludności 
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców Dynamika urodzeń na 1000 mieszkańców 

Saldo migracji na 1000 mieszkańców  Dynamika napływu na 1000 mieszkańców 
Liczba podmiotów w systemie REGON na 1000 
mieszkańców 

Dynamika liczby podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON 

Dochody gminy na 1000 mieszkańców Dynamika dochodów gminy 
Zasoby mieszkaniowe na 1000 mieszkańców Dynamika liczby mieszkań oddanych do użytku 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Dynamikę zmian oparto o indeksy łańcuchowe obliczone według następujące-
go wzoru3: 

100*
1

1/


 
n

n
nn y

y
i  

gdzie: 
yn – poziom zjawiska w okresie badanym, 
y n-1 – poziom zjawiska w okresie poprzedzającym. 
 

                                                 
3  S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydaw-

nictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 95. 
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 Dysponując poszczególnymi indeksami łańcuchowymi, można było za pomo-
cą średniej geometrycznej z tychże indeksów obliczyć średnie tempo zmian (tabela 
4): 

1
1/

 n
ng ii  

Tabela 4 
 

Średnie tempo zmian wskaźników w analizowanych gminach w latach 2000–2008 
 

  oddane 
mieszkania 

REGON dochody  
budżetu 

gęstość  
zaludnienia 

napływ  
migracyjny 

urodzenia 

Będzin  141,8 102,5 112,2 99,8 101,6 97,1 
Cieszyn  104,7 100,9 109,8 99,5 101,6 98,2 
Gierałtowice  119,8 101,0 115,3 100,4 107,0 98,8 
Goleszów  106,7 102,5 109,9 100,6 102,7 99,7 
Haźlach  104,4 101,8 108,3 100,9 103,9 100,0 
Jasienica  108,4 100,9 109,8 101,0 98,8 100,2 
Koszęcin  106,6 101,5 107,9 100,1 98,3 100,4 
Lubliniec  112,5 101,3 109,4 99,8 97,2 100,5 
Łodygowice  112,6 101,1 109,3 100,5 103,8 100,5 
Niegowa  119,5 101,6 108,6 99,6 105,0 100,8 
Olsztyn  117,7 102,0 107,8 100,0 99,5 100,9 
Pilica  107,8 103,5 114,2 99,3 100,2 100,9 
Porąbka  105,8 101,7 111,0 99,0 101,8 101,2 
Pszczyna 100,9 100,8 109,9 100,5 97,0 101,2 
Siewierz  110,4 101,0 112,1 100,2 102,2 101,5 
Sośnicowice  122,3 101,8 109,3 100,2 96,9 101,5 
Strumień 101,8 103,4 107,8 100,3 101,5 101,6 
Tarnowskie Góry  114,6 100,5 110,2 100,4 101,1 101,7 
Toszek  121,1 102,2 108,6 99,5 101,5 101,8 
Tworóg  132,0 104,8 107,6 99,7 99,9 102,3 
Włodowice  110,3 103,3 109,5 100,2 98,9 103,1 
Wodzisław Śląski  107,9 103,0 110,5 99,9 100,5 103,2 
Zbrosławice  114,8 101,7 109,2 99,7 102,7 103,4 
Zebrzydowice  101,8 103,1 108,0 101,0 103,4 103,6 
Żywiec  98,8 100,4 107,7 99,7 101,6 104,5 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Ostatecznie w celu porównania stanu poziomu rozwoju, jak i oceny tempa 
zmian zastosowano metodę punktową, która przekłada pozycję zajmowaną przez 
daną gminę z każdej cechy na wartość rangową. Procedura ta daje możliwość bez-
pośredniego porównania badanych gmin w kategorii poziomu i tempa rozwoju,  
co było głównym celem artykułu (tabela 5). 
 
 
3. Rozwój turystyczny analizowanych gmin 
 
 Ze względu na posiadaną atrakcję turystyczną, analizowane gminy powinny 
swoje działania nastawić na turystykę i z niej czerpać korzyści. Powinny również 
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próbować przekształcić obecną funkcję na funkcję turystyczną. W wielu wiejskich 
gminach cennym uzupełnieniem funkcji rolniczej mogłaby być agroturystyka, gdyż 
o rozwoju funkcji turystycznej analizowanych gmin świadczy wielkość i rodzaj 
bazy noclegowej oraz intensywność jej wykorzystania.  
 Przeprowadzając analizę wskaźników turystycznych, można określić funkcję 
analizowanych gmin, którą rozumieć należy jako jedną z funkcji usługowych, któ-
rej istota polega na świadczeniu usług turystycznych. Przy czym pojęcie usług tury-
stycznych należy pojmować szeroko – jako czynności służące zaspokojeniu mate-
rialnych i niematerialnych potrzeb turystycznych człowieka. Usługi te świadczone 
są przez urządzenia i instytucje infrastruktury turystycznej, które znajdują się  
w komplementarnym związku z walorami turystycznymi4. 
 

Tabela 5 
 

Suma rang analizowanych wskaźników społeczno-ekonomicznych 
 

Gmina Suma rang 
Będzin  125 
Gierałtowice 114 
Pilica  111 
Tworóg  110 
Olsztyn  107 
Toszek  98 
Tarnowskie Góry  95 
Sośnicowice  94 
Zbrosławice  93 
Niegowa  90 
Lubliniec  86 
Włodowice  85 
Łodygowice  83 
Pszczyna  79 
Goleszów  77 
Siewierz  77 
Haźlach  75 
Cieszyn  73 
Ogrodzieniec  68 
Wodzisław Śląski  62 
Jasienica 56 
Koszęcin  55 
Strumień  55 
Żywiec  51 
Porąbka 46 
Zebrzydowice  41 

 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
4  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003,  

s. 323. 
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 Funkcje turystyczne można również analizować w oparciu o specyficzne 
mierniki, wykorzystywane do charakterystyki zjawisk turystycznych, tj.: 

 wskaźnik nasycenia bazą turystyczną, wyrażony liczbą miejsc noclego-
wych przypadających na km2 powierzchni całkowitej, zwany wskaźnikiem 
gęstości bazy noclegowej;  

 wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości Baretje’a i Deferta, wyrażony 
liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadającą na liczbę ludności 
miejscowej;  

 wskaźnik intensywności ruchu turystycznego, wyrażony liczbą turystów 
korzystających z noclegów przypadającą na 1000 mieszkańców stałych, 
zwany wskaźnikiem Schneidera;  

 wskaźnik funkcji turystycznej Deferta, wyrażony liczbą turystów korzysta-
jących z noclegów przypadającą na km2 powierzchni całkowitej5. 

 
Tabela 6 

 
Wskaźniki turystyczne 

 

Gminy 
Baretje’a i Deferta Schneidera   Deferta 

Wskaźnik gęstości 
bazy noclegowej  

2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008 
Porąbka  2,28 0,67 153,3 145,2 34,3 33,5 5,11 1,54 
Cieszyn  1,94 1,95 1115,7 1731,7 1398,4 2108,3 24,34 23,76 
Strumień  0,21 0,16 23,8 27,1 4,8 5,6 0,43 0,32 
Zebrzydowice  0,28 0,39 30,5 170,6 9,0 53,4 0,81 1,22 
Żywiec 1,04 1,26 177,2 333,2 112,0 209,9 7,06 9,80 
Łodygowice  0,98 0,59 374,9 109,1 141,3 41,0 7,89 2,78 
Lubliniec  0,74 0,83 149,7 240,0 40,5 64,7 2,00 2,25 
Koszęcin 0,52 0,00 110,6 193,1 9,9 17,2 3,95 4,65 
Tarnowskie Góry  0,11 0,21 33,9 61,9 25,2 44,8 0,80 1,73 
Tworóg  0,06 0,00 24,1 1,0 1,6 0,1 0,52 0,00 
Zbrosławice 0,28 0,40 9,5 46,6 1,0 4,9 0,30 0,42 
Olsztyn  0,00 0,00 8,6 4,2 0,6 0,3 0,22 0,22 
Sośnicowice 0,76 0,89 321,3 859,6 22,6 62,2 0,53 0,65 
Wodzisław Śląski  0,21 0,15 72,4 117,1 71,8 115,7 2,08 1,48 
Będzin  0,21 0,30 120,6 262,9 191,6 417,4 3,38 4,81 
Siewierz 0,25 1,97 373,1 992,8 39,3 106,0 0,57 2,11 
Włodowice 0,72 5,67 392,3 2128,8 27,2 146,2 0,88 3,90 
Pszczyna 0,15 0,29 78,3 150,4 22,2 43,1 0,44 0,82 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl. 
 
 Ze względu na brak danych analizę wskaźników turystycznych udało się prze-
prowadzić jedynie dla 18 gmin. Pierwszy analizowany wskaźnik gęstości bazy 
noclegowej wskazuje, iż zdecydowaną przewagą cechuje się Cieszyn. Ze względu 
na swoje przygraniczne położenie posiada on 24 miejsca noclegowe na każdy km2. 

                                                 
5  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978,  

s. 206. 
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Słabo przedstawia się sytuacja w Olsztynie, Pszczynie i Strumieniu, gdzie na km2 

występuje tylko około 0,4 miejsca noclegowego. W pozostałych gminach wskaźnik 
ten oscyluje w granicach 1 miejsca na kilometr kwadratowy.  
 Wiele informacji dostarcza nam wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości 
Baretje’a i Deferta. Dzięki temu, iż wskazuje on liczbę turystycznych miejsc nocle-
gowych na liczbę ludności miejscowej, możemy porównywać ze sobą zarówno 
gminy małe, jak i duże. Najwyższe wartości analizowanego wskaźnika zaobserwo-
wano w gminie Cieszyn i Żywiec, a największą dynamikę wzrostu tego wskaźnika 
w gminie Włodowice. Najwyższe wartości wskaźnik intensywności ruchu tury-
stycznego Schneidera zanotował we Włodowicach i w Cieszynie, gdzie w roku 
2008 przekraczał 1700 turystów na 1000 mieszkańców. Włodowice po raz kolejny 
wykazały dużą dynamikę przyrostu tego wskaźnika. Wysokie wartości zanotował 
również Siewierz i Sośnicowice (powyżej 800). Bardzo pozytywnym zjawiskiem 
jest obserwowany w prawie 80% gmin wzrost intensywności ruchu turystycznego. 
Wskaźnik funkcji turystycznej Deferta osiągnął wysokie wartości w Cieszynie  
i Żywcu. Można stwierdzić, że w tych miejscowościach funkcja turystyczna jest 
dobrze rozwinięta. Spadek zaś zanotowano jedynie w kilku gminach w latach 
2003–2008, między innymi w Porąbce, Łodygowicach czy Tworogu (tabela 6).  
 Zgodnie z procedurą badawczą, również w przypadku wskaźników turystycz-
nych zostały wyliczone indeksy łańcuchowe i na podstawie średniej geometrycznej 
uzyskano ich średnie tempo zmian. Kolejnym krokiem było nadanie rang i zsumo-
wanie. Sumę rang przedstawiono w tabeli 7. Najwyższą pozycję zajęła gmina Wło-
dowice. Liczne atrakcje turystyczne wokół powodują znaczący napływ turystów  
i zwiększone inwestycje turystyczne. Zaskakująca jest niska pozycja Cieszyna. 
Możemy śmiało stwierdzić, że lider wśród wskaźników turystycznych nie robi zbyt 
wiele w celu poprawy turystyki, nie rozwija bazy noclegowej i nie przyciąga więcej 
turystów. Widocznie obecna sytuacja jest zadowalająca dla władz samorządowych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Analiza wybranych cech dla gmin posiadających obiekty rezydencjalno- 
-obronne umożliwia przedstawienie możliwości i szans ich rozwoju. Rozwój lokal-
ny oparty jest na inicjatywie i aktywnym uczestnictwie obywateli zamieszkujących 
dany teren. Dokonuje się on na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, społecznej  
i kulturalnej. Zaprezentowane wskaźniki ułatwiają charakterystykę rozwoju anali-
zowanych obszarów. W sferze gospodarczej polega on na rozwijaniu indywidualnej  
i zbiorowej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu miejscowych zasobów, takich 
jak surowce oraz siła robocza. Rozwój lokalny na płaszczyźnie społecznej polega 
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na możliwości wyrażania interesów grupowych, odpowiedzialności za sferę co-
dziennego życia i jego obsługi6. 
 

Tabela 7 
 

Suma rang wskaźników turystycznych 
 

 Gmina Suma rang 

1. Włodowice  101 
2. Siewierz  95 
3. Zebrzydowice  93 
4. Zbrosławice  89 
5. Pszczyna  85 
6. Będzin  83 
7. Tarnowskie Góry 83 
8. Sośnicowice  81 
9. Żywiec  75 
10. Koszęcin  64 
11. Lubliniec  62 
12. Cieszyn  56 
13. Wodzisław Śląski  55 
14. Olsztyn  52 
15. Strumień  51 
16. Tworóg  51 
17. Porąbka  43 
18. Łodygowice  41 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Z analizy dynamiki wskaźników społeczno-gospodarczych wynika, iż zdecy-
dowanym liderem jest Będzin, który osiągnął pierwszą lokatę. Rozwój tej gminy 
jest najbardziej dynamiczny. Nieco mniejszą dynamiką rozwoju cechują się Gierał-
towice i Pilica, które pod względem analizowanych wskaźników plasowały się na 
drugiej i trzeciej pozycji. Dynamika zmian wskaźników turystycznych wskazuje 
Włodowice i Siewierz jako liderów. 
 W oparciu o przeprowadzone badania można dojść do następujących wnio-
sków: 

1. Gminy położone w północnej części województwa posiadają wyższe 
tempo zmian wskaźników społeczno-gospodarczych niż gminy w połu-
dniowej części.  

                                                 
6  B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989, s. 74. 
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2. W gminach rozwijających się najbardziej dynamicznie zaobserwowano 
zwiększenie możliwości wypoczynku poprzez ciągły rozwój nowych 
atrakcji turystycznych. 

3. Porównując możliwości rozwoju badanych obszarów w świetle wybra-
nych wskaźników, można zauważyć, że najkorzystniejsze perspektywy 
posiadają gminy miejskie o rozwiniętej bazie turystycznej. 

 
 

A STUDY ON DYNAMICS DEVELOPMENT  
OF THE SLASKIE VOIVODESHIP COMMUNES’  
WITH DEFENSE – RESIDENTIAL COMPLEXES 

 
 

Summary 
 
 It is tourism that is of a significant meaning in our culture. Tourists make every 
effort to travel, in order to meet different needs. One of them is visiting and familiarize 
with places and buildings representing historical, artistic and cultural values. 
 The purpose of the present study is to estimate the development possibilities of the 
Slaskie Voivodeship communes whose main tourist attraction is either a castle  
or a palace. Another objective is to determine a dynamics of the changes, taking place 
after the year 2000 and to define a forecast of the development. 
 The assumption of the research method was to choose two groups of measures; 
one for situation analysis (evaluation) and the other to examine the dynamics. The two 
groups are compatible and comprise six indexes each. The changes dynamics was based 
on chain indexes. Using a geometric mean, an average change dynamics was calculated. 
 

Translated by Grzegorz Barnaś 
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ROLA KUCHNI REGIONALNYCH  
W KREOWANIU LOKALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wykorzystanie regionalnych kuchni w turystyce i stworzenie z nich produktu 
turystycznego nie jest zjawiskiem nowym. Z powodzeniem stosują to Francuzi, 
Włosi, a nawet Węgrzy czy Niemcy. Poprzez utożsamienie konkretnej potrawy  
z danym miejscem można wśród turystów i odwiedzających spowodować zaintere-
sowanie danym regionem, zachęcić do ponowienia przyjazdu, a nade wszystko  
w sposób przyjemny spędzić czas wolny. Czynność jedzenia może być prostym 
zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych człowieka. Jednak można potraktować ją 
również jako zaproszenie do spędzenia przyjemnego odpoczynku w gronie rodziny, 
przyjaciół, znajomych, poznania kultury regionu czy nabycia nowych umiejętności 
kulinarnych. Doznania kulinarne są jednym z przeżyć, które pozostają w nas po 
powrocie z podróży. Są też indywidualnym wspomnieniem towarzyszącym nam już 
od czasów dzieciństwa. Są tym, co zakodowane pozytywnie będzie skłaniało nas do 
poszukiwania i odkrywania na nowo zapamiętanych smaków i zapachów. 
 Turyści, przebywając poza miejscem stałego zamieszkania, korzystają z pla-
cówek gastronomicznych. Mogą to być placówki stanowiące element obiektu hote-
lowego, motelowego czy pensjonatu, ale też często samodzielne placówki typu 
bary, karczmy, gospody itp. Usługa gastronomiczna w polskim prawie nie jest zde-
finiowana1. Sektor ten jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem ilościo-
wym, jak i jakościowym. Poczynając od małych rodzinnych punktów żywienio-
wych do sieci globalnych (McDonald, Pizza Hut), oferujących żywność typu fast-

                                                 
1  J. Sala, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004, s. 13. 
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food, aż po wyszukane i wykwintne dania kuchni światowej. Jednak dla kreowania 
lokalnego produktu turystycznego placówki gastronomiczne w danym regionie 
powinny być niepowtarzalne i oferować lokalną kuchnię pochodzącą z danego 
miejsca.  
 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia kuchni regionalnych 
jako produktu turystycznego realizowanego przez lokalną gastronomię. Posłużono 
się w tym celu bazami danych przedsiębiorczości wiejskiej Agrinpol oraz Europej-
skiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Przeanalizowano zarówno ofer-
tę gastronomiczną dostępną w badanych obiektach, jak również wystrój pomiesz-
czeń oraz dodatkową funkcję świadczoną przez badane obiekty, a związaną z kultu-
rą danego regionu, wyrażającą się poprzez lokalne imprezy folklorystyczne, spo-
tkania z rzemieślnikami, wystawy, aż po wspólne biesiadowanie z muzyką i tańca-
mi. 
 
 
1. Kuchnia regionalna a produkt turystyczny 
 
 Według Kaczmarka, Stasiaka i Włodarczyka2 współczesny turysta nie hierar-
chizuje atrakcji; dla niego ważne są przeżycia, emocje, zaskoczenie czymś nowym, 
niespotykanym. Zdaniem wyżej wymienionych autorów produktem może być do-
słownie wszystko co jest atrakcyjne turystycznie, co można wymyślić, wypromo-
wać i sprzedać. Powyższe stwierdzenie doskonale wpisuje się w badaną problema-
tykę. Kuchnia regionalna dla lokalnej gastronomi może nie jest łatwa, ponieważ  
z biegiem czasu uległa zapomnieniu albo wydaje się na tyle zwyczajna, że nieatrak-
cyjna. Tymczasem to właśnie ona może turyście zapewnić przeżycie czegoś praw-
dziwego, odkrycie lokalnej przeszłości, dając możliwość dotknięcia zmysłami hi-
storii zawartej na talerzu. Istnieją jednak warunki przygotowania lokalnej potrawy. 
Przede wszystkim jedną z najistotniejszych rzeczy są surowce. Powinny one po-
chodzić od rodzimych rolników, a nawet odmian endogenicznych, na pewno zaś nie 
z pobliskiego marketu. Następnie liczy się sposób podania i przygotowania. Najle-
piej gdy potrawa podana jest na regionalnej zastawie i przyrządzona w sposób tra-
dycyjny, bez dodatków smakowych, a nawet za pomocą urządzeń, które już dawno 
nie są stosowane w polskiej gastronomi, takie jak piece chlebowe czy kuchnie opa-
lane drewnem. Także sposób przechowywania żywności nadaje jej osobliwego 
smaku. Tradycyjne konserwowanie żywności, takie jak solenie, wędzenie, prze-
chowywanie w piwnicach (ziemiankach) wpływa na jej niepowtarzalny smak. Po-
trawy w ten sposób przygotowane będą charakteryzować się wysoką ceną, wynika-
jącą z kosztów surowca i sposobów przetworzenia. Cechy organoleptyczne będą 

                                                 
2  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2002,  

s. 30. 
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jednak niepowtarzalne i charakterystyczne dla regionu. Liczy się również nazwa 
dania – im bardziej pomysłowa i zaskakująca, tym bardziej przyciągająca uwagę 
turysty. Na szczęście nasi przodkowie pozostawili nam całą gamę nietypowych 
nazw potraw. Keselica (łemkowska polewka), pamuła glinicka (zupa owocowa  
z województwa podkarpackiego), świętokrzyskie prazoki (masa ziemniaczana), 
tertuny brzozowickie (pyzy z soczewicą) to tylko nieliczne przykłady nietypowych 
nazw, które czekają na umiejętne wyeksponowanie. Na atrakcyjność oferty tury-
stycznej składają się oprócz usługi żywieniowej programy rozrywkowe, takie jak 
regionalna muzyka, imprezy mające swoje korzenie w miejscowej kulturze, stroje, 
wystrój sali oraz zagospodarowanie otoczenia. W ten sposób lokalna usługa gastro-
nomiczna nie będzie wyizolowanym produktem turystycznym lecz ważną częścią 
regionalnej tożsamości. Może być wykorzystana w kształtowaniu tożsamości i wi-
zerunku regionu turystycznego. 
 Aby kuchnia regionalna była atrakcyjnym produktem turystycznym, potrzebne 
jest współdziałanie właścicieli placówek gastronomicznych z lokalnym samorzą-
dem i organizacjami, z mediami, producentami produktów tradycyjnych i regional-
nych oraz organizatorami imprez turystycznych. Oferta taka powinna stanowić 
ofertę większości placówek gastronomicznych, a nie tylko pojedynczych placówek 
regionalnych. Wymaga to jednak współdziałania wielu podmiotów na rzecz wspól-
nego wizerunku regionu.  
 
 
2. Regionalna gastronomia w Polsce 
 
 Protoplastą polskiej gastronomii była karczma, nazywana inaczej gospodą lub 
taberną3, powstała prawdopodobnie w X wieku. W obiektach tych można było spo-
żyć zwyczajny posiłek przygotowany przez żonę karczmarza. Było to zwykle pie-
czywo, wędliny, proste zwykłe gotowane jedzenie, do tego piwo lub znacznie droż-
szy miód. W karczmie można było otrzymać nocleg dla siebie i koni. Karczmy były 
zakładane najczęściej przez szlachtę, ale również przez Kościół, a do końca śre-
dniowiecza także przez chłopów. Lokowano je początkowo w osadach targowych, 
przy szlakach komunikacyjnych, później niemal w każdej osadzie typu miejskiego 
czy wiejskiego. W karczmach odbywały się tańce, zabawy, wesela, śluby, sądy, tu 
również obradował samorząd wiejski, a w późniejszych wiekach chłopi mogli tam 
kupić sól, śledzie czy nawet gwoździe, jak również sprzedać niektóre płody swoje-
go gospodarstwa. Budynek karczmy prawie zawsze był drewniany, kryty słomą lub 
rzadziej gontem, jedynie na Śląsku karczmy stawiano z cegły lub kamienia. W dru-

                                                 
3  W dalszej części wykorzystano publikację J. Łozińskiego, Od karczmy do kawiarni,  

w: Wokół stołu i kuchni, Wyd. Tentem, Warszawa 1994, oraz B. Baranowski, Polska Karczma. 
Restauracja. Kawiarnia, Wyd. Ossolińskich, Warszawa 1979. 
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giej połowie XVIII wieku na ziemiach polskich można było także spotkać (choć 
bardzo rzadko) karczmy murowane. Wewnętrzne wyposażenie składało się zwykle 
z drewnianych prostych sprzętów. Tradycyjnym sposobem oznaczenia karczmy 
były wiechy, zastępujące dzisiejsze szyldy. Od XVIII wieku następuje rozwój usług 
gastronomicznych – pojawiają się w miastach szynki, traktiernie, kawiarnie, cu-
kiernie, piwiarnie, a w XIX wieku handelki, restauracje, herbaciarnie, mleczarnie.  
 Wiek XX przyniósł upadek tradycyjnych karczm wiejskich. Przetrwały tylko 
nieliczne, np. drewniane na południu Polski we wsi Jeleśnia czy w Suchej Beskidz-
kiej, lub murowane, np. we wsi Antolka (koło Książa Wielkiego).  
 Obecnie w dużych cieszących się wśród turystów popularnością miastach, jak 
również w pobliżu uczęszczanych szlaków turystycznych i tras komunikacyjnych 
widoczne są placówki, które swoim wyglądem i menu nawiązują do polskiej trady-
cji ludowej, szlacheckiej czy magnackiej. Krakowski Wierzynek sięga swoją histo-
rią czasów średniowiecza, tj. 1364 roku, oferując dania inspirowane tradycyjną 
kuchnią dworską. Warszawski Bazyliszek, działający „zaledwie” od 1894 roku, 
oferuje również dania kuchni staropolskiej, takie jak comber z sarny w sosie kur-
kowym. Dla turystów lubiących chłopskie jadło czeka w Warszawie Folk Gospoda 
z kaszanką, a dla bardziej wyrafinowanych z polędwiczkami z wieprza, do tego  
w poniedziałkowe wieczory można podziwiać folklor polski – od kapel góralskich 
po kapelę praską. Wymienione obiekty serwują kuchnię polską, podobnie jak ro-
dzime sieci usług gastronomicznych. Sieć Leśne Runo (13 lokali), kapitałowo po-
wiązana z Polską Agencją Rozwoju Turystyki, oferuje tradycyjne dania polskiej 
kuchni, przygotowane na bazie produktów naturalnych z dodatkiem owoców runa 
leśnego, z wykorzystaniem porcelanowej zastawy ozdobionej znakiem firmowym. 
Lokale umiejscowiono przy stacjach paliw w miejscach nasilonego ruchu tury-
stycznego. Grupa Kapitałowa Kościuszko-Polskie Jadło, działająca poprzez restau-
racje głównie w Krakowie i Warszawie, w ofercie ma zarówno kuchnię polską,  
jak i śródziemnomorską. Natomiast od 2009 roku na zasadzie umowy franczyzowej 
rozpoczął się projekt „Sztuka pieroga”, skierowany do małych punktów gastrono-
micznych oraz sklepów spożywczych. Podmioty mają oferować około 40 rodzajów 
pierogów, z przeznaczeniem do spożycia na wynos, jak i na miejscu.  
 Gastronomią regionalną zajmują się obiekty gastronomiczne przynależące do 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Członkami sieci są również wybra-
ne gospodarstwa rolne, producenci, zakłady przetwórstwa żywności podkreślające 
swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów  
i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia. Regionalne Dziedzictwo 
Kulinarne jest europejską siecią promującą idee produkcji i sprzedaż lokalnej  
i regionalnej żywności. Służyć to ma zarówno konsumentom, którzy dostają lokalną 
usługę, jak i producentom, którzy z kolei mają zapewnioną międzynarodową re-
klamę. Ważne jest również promowanie rozwoju żywności, do której produkcji 
wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe. Europejska Sieć Regionalnego 
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Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się dostępność tradycyjnych spe-
cjalności kulinarnych. Restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kuli-
narnego oferują produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne 
zwyczaje oraz promują regionalną, tradycyjną kulturę jedzenia.  
 

 
 

Rys. 1. Wizytówka i logo Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Źródło: http://www.culinary-heritage.com. 

 
 W Polsce regionami, które włączyły się do sieci, są województwa: warmiń-
sko-mazurskie (dwadzieścia sześć obiektów4), mazowieckie (karczma „Pohulanka” 
w Sierpcu, restauracja „Pojednanie” w Olszewie-Borkach), pomorskie (zajazd 
„Bursztyn” w Kmiecinie, zajazd „Modrzewiowy Dwór” w Gołębiewie), wielkopol-
skie (w Poznaniu restauracje – „Pod pretekstem”, „Wielkopolska Zagroda”, „Cafe 
Bordo” i „Gościniec Gryszeniówka” w Wargowie).  
 Wprawdzie do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 
przystąpiło sześć regionów z Polski, ale dla województwa opolskiego i zachodnio-
pomorskiego brak jest jakichkolwiek opisów placówek gastronomicznych. Dlatego 
skupiono się tylko na czterech województwach. Po przeanalizowaniu opisów za-
mieszczonych na stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 
oraz indywidualnych stronach internetowych badanych podmiotów można stwier-

                                                 
4  „Bar u Michała” w Olsztynie; gospoda „Pod Czarnym Łabędziem” w Rydzewie; „Go-

spoda Mariaszek” w Ostródzie, „Gospoda w skansenie” w Olsztynku; „Gościniec Myśliwski”  
w Lidzbarku Warmińskim; „Gościniec Pomezania” w Różnowie k. Susza; „Gościniec w Głodo-
wie”; hotel Rydzewski w Ełku; karczma „Nad Sandelą” w Lubawie; karczma „Jagienka” w Je-
dwabnie; karczma „Stary Młyn” w Giżycku; karczma „Warmińska” w Gietrzwałdzie; oberża 
„Młyn pod Mariaszkiem” w Młynie Lidzbarskim; restauracja „Hier-Man” w Wójtowie; restaura-
cja „Z zielonym piecem” w Olsztynku; restauracja „Miłkówka” w Miłkach, restauracja „Natangi” 
w Górowie Iławeckim; restauracja Wileńska w Łukcie; Reszel Zamek w Reszlu; restauracja 
Staromiejska w Olsztynie; „Tawerna Siwa Czapla” w Giżycku; „Zajazd Gryźliński” w Gryźli-
nach; zajazd „Jagiełek” w Olsztynku; zajazd „Myśliwski” w Nidzicy, zajazd „Rado” w Orzyszu; 
zajazd „Tusinek” w Rozogach. 
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dzić, że 74% badanych zachęca zarówno turystów, jak i lokalnych mieszkańców do 
dań regionalnych, wymieniając ich nazwy (np. pyry z gzikiem, kartacze, dzyndzał-
ki) lub podając, do jakiego regionu te dania należą (np. kuchnia z Żuław, kuchnia 
warmińska, kuchnia dawnych Prus Wschodnich). Pozostali ograniczyli się tylko do 
następujących stwierdzeń, bez szczegółowych opisów: kuchnia staropolska  
(3 obiekty) kuchnia polska i regionalna (5 obiektów) lub kuchnia domowa  
(1 obiekt). Dodatkową działalnością związaną z promowaniem regionu poprzez 
koncerty, wystawy, rzemiosło ludowe, spotkania kulinarne i biesiady, organizowa-
nie świąt regionalnych parało się tylko 21% badanych obiektów. Natomiast jeśli 
chodzi o wystrój wnętrz, aż 47% obiektów nie umieściło żadnego opisu wystroju 
swoich sal, w pozostałych przypadkach wystrój nawiązywał do regionu lub był 
określany jako „stylowy”.  
 Pomimo przystąpienia do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kuli-
narnego, nie wszyscy potrafią wykorzystać potencjał, jaki tkwi zarówno w kuchni 
regionalnej, jak i w samym dziedzictwie kulturowym danego regionu. 
 

Tabela 1 
 

Liczba placówek gastronomicznych  
w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego  

z podziałem na rodzaj kuchni w poszczególnych województwach 
 

 
Województwo 
mazowieckie 

Województwo 
pomorskie 

Województwo 
warmińsko- 
-mazurskie 

Województwo 
wielkopolskie 

Kuchnia regionalna 2 0 14 3 
Kuchnia regionalna  
i polska 

0 2 5 0 

Kuchnia regionalna, 
polska i światowa 

0 0 1 0 

Kuchnia staropolska  
i regionalna 

0 0 4 0 

Kuchnia domowa 0 0 1 0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.culinary-heritage.com. 
 
 
3. Oferta placówek gastronomicznych prowadzonych przez rolników 
 
 Współczesny proces globalizacji prowadzi z jednej strony do zaniku i redukcji 
lokalności, jednak z drugiej strony – do ujawnienia, a nawet ożywienia różnic kul-
turowych danych społeczności. Kreowanie własnej tożsamości to sięgnięcie do 
takich treści, które będą autonomiczne, co pozwoli wyróżnić się nam nie tylko na 
rynku krajowym, ale również międzynarodowym. Tradycjonalizm, wspólnotowość, 
charakter religijności, zachowawczość to tylko niektóre określenia stosowane do 
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mieszkańców polskiej wsi. Wydawałoby się, że to właśnie tam należy szukać roz-
wiązań nastawionych na lokalny produkt. Tym bardziej, że przez wieki kuchnia 
chłopska nie ulegała przemianom. Gospodarstwa wiejskie były samowystarczalne, 
ubogie, więc nic dziwnego, że nowości przyjmowano powoli. Podstawę stanowiły 
produkty zbożowe, rośliny strączkowe, a od XIX wieku ziemniaki. Kuchnia była 
skromna, a na przednówku wręcz bardzo uboga. Jedynie w czasie świąt kościelnych 
czy uroczystości rodzinnych jedzenie było obfitsze i na stole pojawiało się mięso5. 
Dzisiejsza moda na „chłopskie jadło” pozwala na przypomnienie dawnych potraw, 
tych świątecznych oraz prostych, codziennych, nieraz trochę wzbogaconych, aby 
zaspokoić gusty współczesnych odbiorców.  
 Badania przeprowadzono w oparciu o bazę Agrinpol6. Jest to baza danych  
o rolnikach prowadzących działalność gospodarczą, będącą dla nich alternatywnym 
źródłem dochodów. Jest ona otwarta, czyli cały czas można w niej umieszczać opi-
sy przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Opisy prowadzonych działalności są 
zamieszczone na stronie internetowej www.agrinpol.pl. Do badań wybrano tylko te 
przedsiębiorstwa, w zakresie których znalazło się prowadzenie działalności gastro-
nomicznej. Z badań wykluczono gospodarstwa agroturystyczne, które nie mogą 
świadczyć usług żywieniowych turystom nie zakwaterowanym w gospodarstwie. 
Uwzględniając powyższe kryteria do dalszych badań wybrano 53 obiekty.  
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Rys. 2. Liczba obiektów gastronomicznych znajdujących się w bazie Agrinpol w po-
dziale na województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Agrinpol. 

                                                 
5  Kuchnia polska. Jak powstaje tradycyjny smak, Państwowe Muzeum Etnograficzne, 

Warszawa kwiecień-wrzesień 2007, s. 19–20. 
6  www.agrinpol.pl. 
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 W analizowanej bazie nie znalazły się obiekty z województw: lubuskiego, 
świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Najwięcej obiektów pochodziło z wo-
jewództwa wielkopolskiego (21%), dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego (po 
11%), najmniej z opolskiego i podkarpackiego (2%). 
 

Tabela 2 
 

Liczba placówek gastronomicznych znajdujących się w bazie danych Agrinpol 
z podziałem na rodzaj kuchni w poszczególnych województwach 

 
 Dania re-

gionalne 
Kuchnia 
polska 

Kuchnia 
„domowa” 

Dania typu 
fast food 

Dania inne* 

Województwo 
dolnośląskie 

0 1 4 0 1 

Województwo 
kujawsko-  
-pomorskie 

2 0 0 1 0 

Województwo 
lubelskie 

0 0 0 0 2 

Województwo 
łódzkie 

0 2 0 1 2 

Województwo 
małopolskie 

1 0 0 2 2 

Województwo 
mazowieckie 

0 1 0 1 0 

Województwo 
opolskie 

1 0 0 0 0 

Województwo 
podkarpackie 

0 0 1 0 0 

Województwo 
podlaskie 

1 0 1 0 1 

Województwo 
pomorskie 

1 1 1 2 0 

Województwo 
śląskie 

3 0 0 0 0 

Województwo 
warmińsko-  
-mazurskie 

3 0 3 0 0 

Województwo 
wielkopolskie 

1 3 3 4 0 

* dania kuchni światowej, z ryb, wegetariańskie, wiejskie jadło oraz nieokreślone 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Agrinpol. 
 
 W badanych obiektach dania należące do kuchni regionalnej serwowało 
24,5% podmiotów, tyle samo co dania określane jako „domowe”; 21% oferowało 
dania typu fast food, a 15% dania kuchni polskiej, tyle samo co dania zakwalifiko-
wane w niniejszym opracowaniu jako inne.  
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 Wśród obiektów serwujących dania kuchni regionalnej najwięcej było zlokali-
zowanych w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim (3 obiekty). Wnętrze 
stylizowane posiadało 46% obiektów, pozostałe oferty nie zawierały tej informacji. 
Natomiast tylko dwa obiekty dodatkowo oferowały biesiady wiejskie z daniami 
regionalnymi. W jednym dodatkowo proponowano warsztaty rękodzieła, festyny  
i plenery malarskie. Także tylko w jednym obiekcie usłyszeć można regionalną 
muzykę. Wśród badanych obiektów 38,5% oferowało dodatkowo noclegi. Baza 
danych zawierała pole, które opisywało ukierunkowanie oferty pod odbiorcę. Jako 
głównych odbiorców 85% przedsiębiorców oferujących dania regionalne wskazało 
na turystów, pozostałych 15% wymieniało rynek lokalny.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Regionalne usługi gastronomiczne stanowią potencjał turystyczny regionu. Są 
one bowiem integralną częścią miejscowego dziedzictwa kulturowego. Przybliżają 
turyście czasy i środowisko, w którym powstały. Powinny być one elementem lo-
kalnego produktu turystycznego. Oceniane pozytywnie mają bezpośredni wpływ na 
ocenę danego regionu.  
 Wydaje się również zasadne dbanie o nawiązującą do tradycji zastawę stołową 
czy wystrój sali oraz wygląd działki siedliskowej, na której zlokalizowany jest bu-
dynek, dając w ten sposób odbiorcy możliwość wczucia się w atmosferę danego 
miejsca. Można również pokusić się o ubranie obsługi w regionalne stroje albo 
choćby stylizowane na regionalne. Tym bardziej, że obecnie obserwuje się powrót 
pewnych regionalnych elementów do strojów codziennych. 
 Aby uatrakcyjnić regionalną gastronomię, należy połączyć ją z dodatkowymi 
elementami nawiązującymi do tradycyjnej kultury obszaru recepcji. Mogą znaleźć 
się tam występy lokalnych zespołów folklorystycznych, spotkania z regionalnymi 
twórcami ludowymi bądź innymi „ciekawymi ludźmi”. Warto też organizować 
pokazy połączone z nauką gotowania dań regionalnych, biesiady regionalne czy 
obchody lokalnych świąt – począwszy od dożynek, a skończywszy na tzw. dniach 
produktów lokalnych. Wymaga to współdziałania właścicieli placówek gastrono-
micznych z lokalnymi władzami i innymi miejscowymi podmiotami. 
 Regionalną gastronomię należy promować zarówno u usługodawców, miej-
scowej ludności, jak i u przyjezdnych. Francuzi ze swojej kuchni uczynili narodowy 
produkt turystyczny i chwalą się nią na całym świecie. W Polsce nawet nie wszyscy 
usługodawcy zrzeszeni w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego dostrze-
gają, jak wielki potencjał w niej tkwi. W opisie dostępnym na międzynarodo-
wej stronie internetowej www.culinary-heritage.com, gdzie znajdują się opisy 
w dziesięciu językach europejskich, potrafią tylko napisać kuchnia regionalna 
lub staropolska, dla większości, w tym również obywateli polskich, są to puste 
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sformułowania, nie reklamujące ani regionu, ani usługodawcy. Umieszczenie 
zaś pięknych zdjęć i nazw regionalnych potraw spowodowałoby wzrost zainte-
resowania tą ofertą potencjalnego turysty. 
 Rolnicy prowadzący działalność gastronomiczną oferują kuchnię regionalną 
na równi z kuchnią domową. Kampania informacyjna i profesjonalne doradztwo 
mogłyby spowodować, że w ofercie kuchni domowej znalazłyby się dania regional-
ne. Może one istnieją, ale ze względu na swoją zwyczajność nie są należycie wy-
eksponowane. Tylko nieliczni dostrzegają w „regionalności” uatrakcyjnienie swojej 
oferty gastronomicznej. Natomiast takie dania, jak pierogi, bigos, flaki, fasolkę po 
bretońsku i grochówkę oferuje 17% usługodawców. Ci również dodatkowo mogli-
by wzbogacić to powszechne polskie menu o dania typowe dla danego regionu,  
z pożytkiem zarówno dla turystów, jak i lokalnych przedsiębiorców. 
 Atrakcyjna i ciekawa oferta lokalnej gastronomii powinna znaleźć swoje trwa-
łe miejsce w miejscowym produkcie turystycznym, tak aby odwiedzający mogli  
w pełni ukształtować w sobie jak najbardziej zróżnicowany, wyjątkowy i niepowta-
rzalny obraz poszczególnych regionów Polski. 
 
 

THE ROLE OF REGIONAL CUISINE IN THE CREATION  
OF THE LOCAL TOURISM PRODUCT 

 
 

Summary 
 
 The article discusses the importance of regional cuisine as a tourism product 
implemented by the local gastronomy. It is based on rural entrepreneurship Agrin-
pol and the European Network of Regional Culinary Heritage. It analyses both 
gastronomic offer available in the test sites as well as the interior space and extra 
features associated with the culture of the region expressed by local folk events, 
festivals and meetings with craftsmen. 
 

Translated by Aneta Grabowska 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  590 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG NR  52 2010 
 
 
 
 

AGATA SURÓWKA  
Politechnika Rzeszowska 
 
 
 

TURYSTYCZNE WALORY KRAJOZNAWCZE POLSKI WSCHODNIEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podstawę atrakcyjności turystycznej obszaru stanowią walory turystyczne. 
Szczególnego znaczenia nabiera to na obszarach słabiej rozwiniętych przemysłowo, 
gdzie dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej ważne jest właściwe wykorzystanie 
czynników endogenicznych. Przykładem takiego regionu jest Polska Wschodnia1. 
Należy podkreślić również fakt, że jest ona obszarem atrakcyjnym turystycznie, ale 
jednocześnie cieszy się niskim zainteresowaniem ze strony turystów. Jedną z przy-
czyn jest słaba promocja tego regionu. W artykule przedstawione zostaną wybrane 
turystyczne walory krajoznawcze2 Polski Wschodniej. Niniejsze opracowanie jest 
kontynuacją badań3 prowadzonych na tym obszarze w zakresie konkurencyjności  
i innowacyjności, jak również atrakcyjności i infrastruktury turystycznej Polski 

                                                 
1  Polska Wschodnia obejmuje pięć województw: podlaskie, podkarpackie, lubelskie, war-

mińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Zostały one objęte specjalnym programem Rozwój Polski 
Wschodniej na lata 2007–2013 z uwagi na niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
niską konkurencyjność tego obszaru.  

2  Z uwagi na ograniczone ramy opracowania scharakteryzowane zostaną tylko wybrane 
walory krajoznawcze. Pozostałe rodzaje walorów Polski Wschodniej staną się przedmiotem 
dalszych badań. 

3  Zob. A. Surówka, Badanie atrakcyjności turystycznej powiatów Polski Wschodniej, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, t. 2, Szczecin 2007, s. 327–337; A. Surów-
ka, Analiza porównawcza infrastruktury turystycznej w województwach ogółem i Polski Wschod-
niej, „Handel Wewnętrzny”, wydanie specjalne, listopad 2009, Oficyna Wydawnicza A&Z, War-
szawa 2009, s. 307–316; A. Surówka, Badanie zróżnicowania województw pod względem inno-
wacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych, w: J. Dziechciarz, Ekonometria 20. 
Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  
nr 1195, Wrocław 2008, s. 150–161.  
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Wschodniej. Zastosowane zostaną liczne odwołania do stron internetowych, z uwa-
gi na dobrą i wygodną dostępność tego źródła informacji.  
 
 
1. Pojęcie walorów i ich klasyfikacja w świetle literatury - wybrane zagadnie-

nia 
 
 Zdaniem niektórych autorów4 walory turystyczne to dobra stworzone przez 
naturę (czyli specyficzne elementy i cechy środowiska przyrodniczego) lub powsta-
łe w wyniku działalności człowieka (specyficzne przejawy tej działalności), które 
wywołują zainteresowanie turystów, a tym samym stanowią podstawę rozwoju 
zjawisk turystycznych. Podobnie zagadnienie to ujmują autorzy5, według których 
dobra turystyczne to specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz 
przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów. 
Zdaniem innego autora6 pod pojęciem walorów turystycznych rozumie się najczę-
ściej pewne cechy środowiska geograficznego, które mogą stanowić podstawę roz-
woju zjawisk turystycznych. Według tak rozumianego pojęcia, walorem turystycz-
nym7 może być nie tylko krajobraz, właściwości lecznicze klimatu, czyste wody, 
plaże, długo zalegający śnieg na eksponowanych stokach czy zabytki architektury, 
ale także cisza, spokój, uprzejmość mieszkańców, rozrywki, wysoki poziom usług 
itp. Walory turystyczne (miejscowości, szlaku czy regionu) definiowane są rów-
nież8 jako zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrod-
niczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowania turysty 
i składają się na atrakcyjność turystyczną regionu czy miejscowości. W literaturze 
walory turystyczne są różnie klasyfikowane. Najczęściej spotykany jest ich podział 
za względu na kryterium genezy i funkcjonalne. Według pierwszego (genezy) walo-
ry turystyczne dzielimy na: przyrodnicze (środowiska naturalnego) i pozaprzyrod-
nicze (kulturowe, antropogeniczne). Jeśli klasyfikujemy ze względu na kryterium 
funkcjonalne, wówczas wyróżniamy następujące walory: wypoczynkowe, krajo-
znawcze i specjalistyczne. W artykule przedmiotem zainteresowania staną się tylko 
walory krajoznawcze, z uwagi na fakt, że przegląd literatury wskazuje na słabe 

                                                 
4  Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydaw-

nictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 25, W. Karpowski, 
Geografia turystyczna, Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2004, s. 25. 

5  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s. 212; W. Karpowski, Geografia…, op.cit., s. 71; Kompendium wiedzy o turystyce, 
red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 62–63. 

6  Z. Kruczek, Polska – geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kra-
ków 2005, s. 278–279. 

7  Por. J. Suprewicz, Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły 
Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005, s. 306–307.  

8  J. Warszyńska, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979, s. 28. 
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zainteresowanie nimi. Na ogół traktowane są one jako element uzupełniający. Wa-
lory krajoznawcze obejmują zarówno walory środowiska przyrodniczego (charakte-
rystyczne zespoły krajoznawcze i osobliwości przyrodnicze, przyrodniczo-
geograficzne i klimatyczne), jak i walory kulturowe9. W związku z tym dość często 
w literaturze dzielone są w następujący sposób: na walory środowiska przyrodni-
czego, dóbr kultury, tradycyjnej kultury ludowej oraz historii najnowszej i osią-
gnięć człowieka. Według jednej z definicji to walory przyrodnicze i kulturowe 
kształtujące bardzo harmonijny krajobraz. W literaturze geograficznej10 walory 
krajoznawcze najczęściej są definiowane jako obiekt materialny lub przejaw kultury 
duchowej, stanowiący przedmiot zainteresowania turysty.  
 
 
2. Charakterystyka krajoznawczych walorów turystycznych w województwach 

 Polski Wschodniej 
 
2.1. Ważniejsze krajoznawcze walory turystyczne Polski Wschodniej 
 
 Wśród różnorodnych walorów turystycznych Polski Wschodniej dużym zain-
teresowaniem cieszą się skanseny, które gromadzą dużą ilość obiektów budownic-
twa wiejskiego. W literaturze funkcjonują one także pod takimi nazwami, jak: park 
etnograficzny, muzeum wsi czy muzeum budownictwa ludowego. W skansenach 
zgrupowana jest w jednym miejscu kultura jednego czy kilku regionów, które re-
prezentują kulturę wybranych grup etnograficznych. Wybrane muzea etnograficzne 
znajdujące się na terenie Polski Wschodniej zostały zestawione w tabeli 1. 
 

                                                 
9  Zarządzanie turystyką na obszarach…, op.cit., s. 26–27, E. Pałka, Uwarunkowania i kie-

runki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 
2004, s. 126–127.  

10  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,  
s. 88–89; S. Kuśmierski, Marketing turystyczny regionu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania  
i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2003,  
s. 66–67.  
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Tabela 1 
 

Muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej w Polsce Wschodniej 
 

Województwo Obiekt (miejscowość) 

podlaskie 
Białostockie Muzeum Wsi (Białystok)11, Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka 
(Ciechanowiec), Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika (Nowogród). 

lubelskie Muzeum Rzemiosł Ludowych (Biłgoraj), Muzeum Wsi Lubelskiej (Lublin) 

podkarpackie 
Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok), Muzeum Kultury Ludowej (Kol-
buszowa). 

warmińsko- 
-mazurskie 

Muzeum Budownictwa Ludowego (Olsztynek), Muzeum Wsi Kieleckiej 
(Tokarnia). 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Na terenie Polski Wschodniej znajduje się również Ogród Botaniczny Uni-
wersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie12. Można tu obejrzeć blisko 6500 
gatunków i odmian roślin z całego świata, zestawionych w różnych działach bota-
nicznych i kolekcjach. Pięknie rzeźbiony teren ze starym założeniem dworsko-
parkowym, później zdrojowym, duża powierzchnia wody (1,5 ha) i śpiewy ptaków 
wraz z szumiącymi potokami czynią to miejsce atrakcyjnym dla turystów szukają-
cych ciszy i spokoju. Na terenie Polski Wschodniej znajdują się również ciekawe 
osobliwości flory i fauny. Jedną z nich jest słynny Dąb Bartek czy Dąb Bażyńskie-
go. Atrakcją jest również rezerwat pokazowy żubrów i tarpanów w Białowieży. 
Podobnego typu rezerwat można znaleźć w Popielnie. Polska Wschodnia posiada 
wiele interesujących walorów krajoznawczych. Uzasadnieniem tego stwierdzenia 
jest tabela 2, która zawiera zestawienie ważniejszych z nich13.  
 
2.2. Parki krajobrazowe Polski Wschodniej 
 
 Na terenie Polski możemy znaleźć również liczne parki narodowe i krajobra-
zowe. Zostały one przedstawione na rysunku 1.  
 

                                                 
11  W nawiasach okrągłych podano miejscowości, gdzie znajdują się wyszczególnione walo-

ry Polski Wschodniej.  
12  http://www.garden.umcs.lublin.pl. 
13  W tabeli 2 wyszczególnione zostały tylko ważniejsze walory krajoznawcze, z uwagi na 

założony cel oraz ograniczoną objętość artykułu. Wybrane walory zostaną opisane w kolejnych 
podrozdziałach tego artykułu.  
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Tabela 2 
 

Ważniejsze walory krajoznawcze Polski Wschodniej 
 

Rodzaj 
waloru 

Nazwa (miejscowość) 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
A14 Muzeum-Zamek (Baranów Sandomierski), Muzeum-Zamek (Łańcut), Muzeum Ziemi Przemyskiej (Przemyśl), 

Muzeum-Zespół Pałacowo-Parkowy (Przeworsk), Muzeum Okręgowe (Rzeszów), Muzeum Historyczne 
(Sanok)  

B Muzeum Marii Konopnickiej (Żarnowiec) 
C Muzeum Powozów i Muzeum Gorzelnictwa (Łańcut) 
D Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli (Dukla), system fortów wokół miasta (Przemyśl) 
F Muzeum Skansen Przemysłu Naftowego (Bóbrka) 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 
A Muzeum Podlaskie (Białystok), Muzeum Wnętrz Pałacowych (Choroszcz) 
F Muzeum rolnictwa im. J.K. Kluka (Ciechanowiec), śluza na Kanale Augustowskim (Mikaszówka), śluza 

Przewięź na Kanale Augustowskim (Studzieniczna) 
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

A Muzeum Narodowe (Kielce), Muzeum Okręgowe i Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej (Sandomierz) 
B Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego (Kielce), Muzeum Henryka Sienkiewicza (Oblęgorek) 
C Bałtowski Park Jurajski (Bałtów), Państwowe Muzeum im. Przypowskich – zbiory gnomoniczne (Jędrzejów), 

Muzeum Zabawy i Zabawek (Kielce) 
F dawna walcownia zakładów metalowych (Maleniec), ruiny zakładu i osiedla przemysłowego (Nietulisko 

Fabryczne), ruiny zakładu wielkopiecowego (Samsonów), Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 
(Sielpia Wielka), Muzeum Przyrody i Techniki (Starachowice) 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
A Muzeum Zamoyskich (Kozłówka), Muzeum Lubelskie (Lublin)  
B Muzeum Bolesława Prusa i Muzeum Stefana Żeromskiego (Nałęczów), Muzeum Józefa Ignacego Kraszew-

skiego (Romanów), Muzeum Henryka Sienkiewicza (Wola Okrzejska) 
C Muzeum Sztuki Złotniczej (Kazimierz Dolny) 
D pomnik Bitwy na Porytowym Wzgórzu (Filsy), Muzeum Ruchu Partyzanckiego i pomnik Partyzantów (Rą-

blów)  
E pomnik na terenie byłego obozu zagłady (Bełżec), Państwowe Muzeum na Majdanku (Lublin), Muzeum 

Lubelskie w Lublinie i Oddział Martyrologii „Pod zegarem” (Lublin), pomnik i kopiec na terenie byłego obozu 
zagłady (Sobibór), Muzeum Martyrologii w Zamościu – Rotunda (Zamość), Muzeum Martyrologii Alianckich 
Jeńców Wojennych w Żaganiu (Żagań)  

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
A Muzeum Warmińskie (Lidzbark Warmiński), Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn)  
B Muzeum Mikołaja Kopernika (Frombork), Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Pranie)  
C Planetarium Lotów Kosmicznych – seanse astronomiczne (Olsztyn)  
D bunkry kwatery Hitlera (Gierłoż), Twierdza Boyen (Giżycko), pomnik i Muzeum Grunwaldzkie (Grunwald, 

Stębark) 
F pochylnia rolkowa Kanału Elbląskiego (Buczyniec), pochylnia rolkowa „Jelenie” Kanału Elbląskiego (Jelonki), 

wiadukt kolejowy na rzece Błędziance (Stańczyki).  

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

                                                 
14  W tabeli przyjęto następujące oznaczenia: A – muzea sztuki i wnętrz, zbiory artystyczne, 

B – muzea biograficzne, C – muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe, D – obiekty historyczno-
wojskowe, E – miejsca i muzea martyrologii, F – zabytki działalności gospodarczej i techniki.  
W nawiasach okrągłych podano miejscowości, w których znajdują się wyszczególnione walory 
krajoznawcze Polski Wschodniej.  
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Rys. 1. Parki narodowe i krajobrazowe Polski 

Źródło: T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 106. 

 
 Analiza rysunku pozwala zaobserwować, że na terenie Polski Wschodniej 
znajdują się liczne parki krajobrazowe, a są to: 62 – Kazimierski, 63 – Kozłowiecki, 
71 – Krasnobrodzki, 75 – Krzczonowski, 68 – Chełmski, 64 – Nadwieprzański,  
44 – Podlaski Przełom Bugu, 76 – Lasy Janowskie, 65 – Pojezierza Łęczyńskiego, 
66 – Poleski, 72 – Południoworoztoczański, 70 – Skierbieszowski, 67 – Sobiborski, 
69 – Strzelecki, 74 – Szczebrzeszyński, 77 – Wrzelowiecki, 14 – Brodnicki,  
13 – Górzeńsko-Lidzbarski, 9 – Mazurski, 10 – Pojezierza Iławskiego, 7 – Puszczy 
Rominckiej, 12 – Welski, 6 – Wzniesienie Elbląskie, 11 – Wzgórz Dylewskich,  
82 – Chęcińsko-Kielecki, 80 – Cisowsko-Orłowiński, 78 – Jeleniowski, 85 – Kozu-
bowski, 84 – Nadnidziański, 86 – Przedborski, 79 – Sieradowicki, 81 – Suche-
dniowsko-Oblęgorski, 83 – Szaniecki, 120 – Ciśniańsko-Wetliński, 116 – Czarno-
rzecko-Strzyżowski, 121 – Dolina Sanu, 118 – Gór Słonnych, 119 – Jaśliski,  
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115 – Pasma Brzanki, 117 – Pogórza Przemyskiego, 73 – Puszczy Solskiej,  
42 – Łomżyński, 43 – Puszczy Knyszyńskiej, 8 – Suwalski. Biorąc jako kryterium 
powierzchnię i rok założenia, powyższe parki krajobrazowe Polski Wschodniej 
zostały przedstawione graficznie na rysunku 2.  
 

 
Rys. 2. Parki krajobrazowe Polski Wschodniej 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analizując rysunek 2, można zauważyć, że najstarszym parkiem krajobrazo-
wym jest Suwalski, który powstał w 1976 roku, najmłodszym natomiast jest Park 
Puszczy Rominckiej założony w 1998 roku. Największą powierzchnię ma Park 
Puszczy Knyszyńskiej - 744,5 km2. 
 
2.3. Muzea w Polsce Wschodniej 
 
 W Polsce Wschodniej możemy znaleźć również nieliczne muzea. Na terenie 
województwa świętokrzyskiego znajduje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego w Nowej Słupi oraz Muzeum Regionalne w Wiślicy. W woje-
wództwie lubelskim znajduje się Muzeum Lubelskie, które należy do najstarszych  
i największych muzeów w Polsce. Główna jego siedziba i większość oddziałów to 
wysokiej klasy zabytki. W stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowie znaj-
duje się Muzeum Okręgowe, powołane w 1935 roku przez grupę pasjonatów, któ-
rzy pragnęli ocalić dla przyszłych pokoleń pamiątki z przeszłości. Oddziałem tego 
muzeum jest również Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia, mające swoją sie-
dzibę w Gwoźnicy Górnej. W Polsce Wschodniej znajduje się również Muzeum 
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Warmii i Mazur w Olsztynie. Jego siedzibą jest XIV-wieczny zamek gotycki  
w Rezerwacie Archeologicznym i Muzeum w Krzemionkach (województwo świę-
tokrzyskie). Kompleks prahistorycznych kopalń w Krzemionkach jest jednym  
z największych tego typu w Europie. W miejscowości Stradów (województwo 
świętokrzyskie) znajduje się Grodzisko Zamczysko. Leży ono na zakończeniu dłu-
giego palczastego cypla morenowego. W miejscowości Szwajcaria w wojewódz-
twie podlaskim znajduje się Rezerwat Archeologiczny oraz Cmentarzysko Jaćwin-
gów. Do krajobrazowych walorów turystycznych zaliczamy również muzea i zbiory 
przyrodnicze. W Polsce Wschodniej tego typu obiekty występują jedynie w woje-
wództwach podlaskim i świętokrzyskim. Jednym z nich jest Muzeum Przyrodniczo-
Leśne Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, które jest najstarszym 
muzeum w polskich parkach narodowych. Prezentowane są w nim najbardziej cha-
rakterystyczne dla puszczy zbiorowiska leśne, jak również procesy ekologiczne  
i zjawiska przyrodnicze. Szczególnie wyeksponowane są procesy ekologiczne cha-
rakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego. Na terenie województwa 
podlaskiego można znaleźć jeszcze jedno muzeum zawierające zbiory przyrodnicze 
– to Muzeum Przyrody w Drozdowie. Podstawowe jego zadania to: badanie przy-
rody Polski Północno-Wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, groma-
dzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania 
muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich) dokumentowanie działalności 
ziemiaństwa łomżyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosław-
skich15. W województwie świętokrzyskim natomiast ma swoją siedzibę Muzeum 
Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego16. Mieści się ono w zabytko-
wym budynku, będącym częścią kompleksu zabudowań klasztornych dawnego 
opactwa benedyktynów. Wchodząc na Święty Krzyż od strony wsi Huta Szklana, 
możemy już z daleka podziwiać okazałą fasadę budynku muzeum. 
 
2.4. Graficzna prezentacja zespołów i obiektów architektury oraz budownictwa 

Polski Wschodniej 
 
 Na rysunku 3 ukazano położenie mniejszych zespołów i obiektów architektury 
i budownictwa znajdujących się na terenie Polski Wschodniej.  
 

                                                 
15  http://www.mpd.4lomza.pl, 15.01.2010. 
16  http://www.swietokrzyskipn.org.pl, 15.01.2010. 
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Legenda: 1. Zamek Leszczyńskich, a następnie Lubomirskich; 2. Zamek biskupi,  
a następnie królewski (ruina), klasztor franciszkanów, kościół parafialny, średniowiecz-
na sieć ulic; 3. Kościół katedralny, Pałac biskupów warmińskich, obwarowania wzgórza 
katedralnego z wieżami i bramami; 4. Zabytkowy układ urbanistyczny, kamienice św. 
Krzysztofa i św. Mikołaja, kamienica Celejowska, zamek królewski (ruina); 5. Pałac 
biskupów krakowskich, kościół katedralny, pałacyk T. Zielińskiego, kościół św. Trójcy, 
kamienice; 6. Zamek Krasińskich; 7. Zespół klasztorny bernardynów; 8. Zamek bisku-
pów warmińskich, mury obronne z basztami; 9. Zamek królewski z kaplicą św. Trójcy, 
kolegium jezuitów – katedra, Brama Krakowska, stary ratusz, kamienice; 10. Pałac 
(zamek) Lubomirskich, a następnie Potockich; 11. Kościół katedralny, zamek królew-
ski, klasztor franciszkanów, kolegium jezuitów, kamienice; 12. Zabudowa miasta 
przedlokacyjnego, lokacyjnego i przedmieścia opatowskiego, kościół św. Jakuba, ko-
ściół katedralny, ratusz, mury miejskie z basztami, zamek królewski; 13. Zabudowa 
miasta przedlokacyjnego, lokacyjnego i przedmieścia opatowskiego, kościół św. Jaku-
ba, kościół katedralny, ratusz, mury miejskie z basztami, zamek królewski; 14. Zakład 
przemysłowy i osiedla przyzakładowe; 15. Średniowieczny zespół miejski, mury 
obronne, zamek królewski, kościół parafialny, synagoga; 16. Klasztor jezuitów z zało-
żeniem odpustowym; 17. Zamek Krzyżtopór K. Ossolińskich (ruina); 18. Zespół opac-
twa cystersów; 19. Zabudowa miasta w granicach twierdzy, kościół kolegiacki, ratusz, 
kamienice, obwarowania bastionowe, synagoga.  

Rys. 3. Mniejsze zespoły i obiekty architektury i budownictwa Polski Wschodniej 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.5. Obiekty geologiczne w Polsce Wschodniej 
 
 Na rysunku 4 przedstawiono obiekty geologiczne na terenie Polski. Analizując 
poniższy rysunek, możemy zauważyć, że każde z województw Polski Wschodniej 
posiada swoją specyfikę w tym zakresie. W województwie świętokrzyskim można 
zwiedzać jaskinie oraz liczne obiekty geologiczne. Jedną ze znajdujących się tu 
jaskiń jest Jaskinia Skorocicka. Należy ona do największych jaskiń rozwiniętych w 
gipsach17. Z uwagi na brak zainteresowania teren zarósł zaroślami, a poza tym stał 
się wysypiskiem śmieci dla pobliskiej ludności. Gdyby nie ten fakt, jaskinia mogła-
by stanowić ciekawą atrakcję turystyczną. Drugą z jaskiń na terenie województwa 
świętokrzyskiego jest jaskinia Raj w pobliżu Chęcin. To wapienna jaskinia kraso-
wa, położona na terenie rezerwatu przyrody o nazwie Jaskinia Raj. Do ciekawszych 
obiektów geologicznych na terenie tego województwa należą: rezerwat Góry 
Wschodnie, rezerwat geologiczny Kadzielnia, rezerwat skalny im. J. Czartoryskie-
go i Góry Pieprzowe. 
 Rezerwat Góry Wschodnie18 to stepowy rezerwat przyrody położony na tere-
nie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on fragment niewielkiego, 
wysokiego wzniesienia wraz z jego otoczeniem. Wzgórze tworzą grubokrystaliczne 
gipsy trzeciorzędowe, tzw. „jaskółcze ogony”, odsłaniające się na powierzchni  
w ścianach skalnych i u jego podnóża. Rezerwat geologiczny Kadzielnia19 jest jed-
nym z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w Kielcach. Geologiczne skały 
osadowe Kadzielni pochodzą z ery paleozoicznej. Na dno wielkiego morza, które 
wypełniało tereny, na których teraz znajdują się Kielce, opadały przez miliony lat 
wapienne skorupki organizmów, tworząc gruby osad. W wielu miejscach występują 
odsłonięte widoczne skamieniałości. Kolejnym obiektem geologicznym na terenie 
województwa świętokrzyskiego jest rezerwat skalny im. J. Czartoryskiego20. Poło-
żony jest on na Wzgórzu Ślichowickim (303 m n.p.m.), obejmuje wąski filar skalny 
między nieczynnymi kamieniołomami oraz teren otaczający go, który obejmuje 
wyrobiska po wyeksploatowanym na różnych poziomach kamieniołomie. Filar 
zbudowany jest z górnodewońskich wapieni i łupków marglistych. Są to wapienie 
wyraźnie uławicone, średnio- i cienkopłytkowe o zabarwieniu ciemnoszarym.  
W województwie świętokrzyskim znajdują się również Góry Pieprzowe21.  
To wzgórza, które objęte są ochroną w formie rezerwatu. Teren rezerwatu posiada 
urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami, rozcięciami erozyjnymi. Od-
słonięcie łupków środkowokambryjskich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

                                                 
17  http://www.sktj.pl, 15.01.2010. 
18  http://www.muzeum.wislica.pl, 15.01.2010. 
19  http://www.swietokrzyskie.agrowczasy.com, 15.01.2010. 
20  http://www.e-tour.pl, 15.01.2010. 
21  http://www.sandomierskie.com, 15.01.2010. 
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Rys. 4. Jaskinie, groty, głazy narzutowe i głazowiska, oraz inne obiekty geologiczne 

Źródło: T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, op.cit., s. 87. 

 
doliny Wisły, w formie stromych ścian, osuwisk oraz rozpadlin. W miejscach  
o łagodniejszych stokach występują murawy kserotermiczne i zarośla krzewów  
z dużą liczbą dzikich róż. W zachodniej części rezerwatu licznie występuje wisien-
ka stepowa, a w starorzeczu Wisły – kotewka, czyli orzech wodny. W wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim turysta znajdzie ciekawe głazy narzutowe i głazowiska. 
Do popularniejszych z nich należą: Diabelski Kamień (w Bisztynku), głazowisko 
Fuledzki Róg (w Fuledzie) i Kamień Tatarski (Nidzica). Diabelski Kamień nazy-
wany jest też Wielkim Kamieniem, to okazały fragment kwarcytowej grani skalnej 
środkowej części Pasma Masłowskiego w Górach Świętokrzyskich, około 3 km na 
wschód od Masłowa. Głazowisko Fuledzki Róg22 to rezerwat przyrody nieożywio-
nej. Znajduje się w nim około 6000 głazów porośniętych unikalnymi roślinami. 

                                                 
22  http://www.mazury.info.pl, 15.01.2010. 
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Kamień Tatarski to największy na Mazurach głaz narzutowy, pozostawiony przez 
ustępujący lodowiec. To przeobrażony, różowy granitognejs, który uległ sprasowa-
niu. Ciekawe głazy znajdziemy również w województwie podlaskim, a wśród nich 
należy wymienić: głazowisko nad Czarną Hańczą (koło Bachanowa) i głaz w Wali-
łach. Głazowisko nad Czarną Hańczą23 to fragment łąki, która ma powierzchnię 
około 1 ha i pokryta jest głazami, których liczbę ocenia się na 10 000 sztuk. Głazy 
te zostały naniesione przez lodowiec ze Skandynawii wraz z potężną masą gliny 
zwałowej i odsłonięte w wyniku jej rozmycia przez wody roztopowe lodowca. In-
nego rodzaju głaz spotkać może turysta w Waliłach. To największy w tej części 
Polski głaz narzutowy o obwodzie 19 metrów. W województwie tym znajduje się 
również najgłębsze jezioro w Polsce – Hańcza. W województwie podkarpackim 
natomiast zlokalizowane są Jeziorka Duszatyńskie.  
 
2.6. Punkty widokowe w Polsce Wschodniej 
 
 Na terenie Polski Wschodniej za ciekawą atrakcję turystyczną uznaje się 
punkty widokowe. Najwięcej znajdziemy w województwie podkarpackim. Za cie-
kawsze uznaje się dwa szczyty w Bieszczadach - Halicz oraz Jasło (z widokiem na 
Połoniny i szczyty Bieszczad), Liwocz – górę na Pogórzu Ciężkowickim (widok na 
Doły Jasielsko-Sanockie i Beskid Niski), oraz Wielką Rawkę (widok na połoniny  
i szczyty Bieszczad). W województwie podlaskim najbardziej znane są następujące 
punkty widokowe: Cisowa Góra na Pojezierzu Suwalskim (widok na Pojezierze 
Suwalskie), Drohiczyn - Góra Zamkowa (widok na Dolinę Bugu), oraz Jesionowa 
Góra na Pojezierzu Suwalskim (krajobraz Pojezierza Suwalskiego). W miejscowo-
ści Chęciny (województwo świętokrzyskie) znajduje się punkt z widokiem na Góry 
Świętokrzyskie, natomiast w Łysej Górze widok na pasmo Gór Świętokrzyskich. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się również widok na Dolinę Wisły z Kazimie-
rzem Wielkim i Janowcem w miejscowości Kazimierz Dolny. 
 Scharakteryzowane w artykule walory turystyczne Polski Wschodniej są tylko 
wybranymi, z uwagi na ograniczone ramy opracowania. Mają one przybliżyć pięk-
no naturalne tego regionu oraz zachęcić do zainteresowania się nim.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Polska Wschodnia jest obszarem charakteryzującym się niską konkurencyjno-
ścią i innowacyjnością. Właściwe wykorzystanie czynników wewnętrznych tego 
obszaru daje szansę na wzmocnienie jego pozycji. Za jeden z nich mogą być uznane 
turystyczne walory krajoznawcze Polski Wschodniej, które zostały przedstawione 

                                                 
23  http://www.spk.org.pl, 15.01.2010. 
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w artykule. Ich zestawienie może stać się przedmiotem zainteresowania zarówno 
turystów, jak i władz lokalnych czy samorządowych. 
 
 

TOURIST LANDSCAPE VALUES OF EASTERN POLAND 
 
 

Summary 
 
 Tourist landscape values are the factor of attractiveness of the region. They also 
determine its competitive position. In the article there were presented the chosen tourist 
landscape values of Eastern Poland taking into consideration its low competitiveness. 
The values were divided into the following groups: more significant tourist landscape 
values, landscape parks, museums, architectural buildings, geological buildings, and 
viewing terraces. The presented issues aim at showing the natural beauty of the region 
as well as encourage visitors. 
 

Translated by Magdalena Rejman-Zientek 
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Wprowadzenie 
 
 Walory przyrodnicze, kulturowe i te, które specjalnie są przygotowywane dla 
turystów przez człowieka, już od początku istnienia zorganizowanych form pozna-
wania świata poprzez podróże, miały decydujący wpływ na wybór podróży i satys-
fakcję turystów. Dlatego wspomniane dobra zwane walorami turystycznymi wyma-
gają dogłębnego poznania od strony usługodawców turystycznych, ciągłej troski  
o ich wysoką jakość, aby były zawsze jak najbardziej atrakcyjne dla turystów. Wa-
lory turystyczne odgrywają olbrzymią rolę w kształtowaniu geografii ruchu tury-
stycznego, umożliwiając identyfikację miejscowości i regionów, a także określając 
ich tożsamość i wizerunek. 
 W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu literatury dotyczącej pojęcia 
„walory turystyczne” oraz dokonano ich klasyfikacji. W drugiej części skupiono się 
na przedstawieniu potencjału turystycznego województwa podlaskiego, czyli na 
najważniejszych walorach turystycznych (przyrodniczych i antropogenicznych) 
regionu. Ważność tych walorów dla rozwoju turystyki w województwie podlaskim 
przedstawiono na podstawie badań własnych, przeprowadzonych w latach  
2008–2009.  
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1. Pojęcie waloru turystycznego 
 
 Słowo walor (łac. valor) w Słowniku wyrazów obcych definiuje się jako war-
tość, znaczenie, zaletę1, a w Słowniku języka polskiego jako pozytywną cechę, zale-
tę2. W literaturze przedmiotu istnieje wiele prób określenia istoty waloru turystycz-
nego. S. Wodejko podaje, że walory turystyczne są podstawowym dobrem tury-
stycznym, najistotniejszym celem podróży turystycznej i stanowią najważniejszy 
czynnik decydujący o lokalizacji pozostałych elementów podaży turystycznej3.  
Z kolei W. Kurek za walor turystyczny uważa zespół elementów środowiska natu-
ralnego oraz elementów pozaprzyrodniczych (społecznych), które wspólnie lub 
każdy z osobna są przedmiotem zainteresowania turystów4. Niektórzy autorzy roz-
szerzają pojęcie walory turystyczne na zasoby turystyczne, czyli dobra, które nie są 
jeszcze poznane (zweryfikowane) przez turystów. Można je wówczas określić jako 
walory potencjalne. W kontekście takiego podejścia nawet najlepsze zasoby przy-
rodnicze, takie jak czyste powietrze, wody, bogactwo fauny i flory, mogą pozostać 
tylko cennym, a nawet bardzo cennym zasobem, ale niezauważonym przez turystę. 
Również zasoby antropogeniczne, czyli dobra materialne (infrastruktura turystycz-
na) oraz dobra kultury, z którymi nigdy nie zetknął się turysta, pozostają tylko po-
tencjalnymi walorami dla turystów i mogą nigdy nie stanowić walorów utylitarnych 
(poza funkcją oczyszczającą powietrze, czyli dostarczającą większej ilości tlenu).  
 W stosunku do walorów przyrodniczych używa się często zamiennie terminu 
walory naturalne, a czasami dobra naturalne. Poprzez walory naturalne należy ro-
zumieć dobra dane nam przez Stwórcę, które powstały niezależne od woli i działa-
nia człowieka. Są to: klimat, ukształtowanie terenu oraz bogactwo fauny i flory. 
Stanowią one jeden z najważniejszych czynników decydujących o podróżach tury-
stycznych. Związek z czystą, nieskażoną przyrodą, światem roślinnym i zwierzę-
cym, cennymi minerałami i urokami natury są magnesem przyciągającym turystów, 
którzy gotowi są pokonać setki, a nawet tysiące kilometrów, aby odpocząć, podle-
czyć się i zasmakować niezwykłego kontaktu z naturą, szczególnie tą, która jest 
unikalna w skali światowej.  
 Walory naturalne to najczęściej obszary i obiekty, które objęte są różnymi 
formami ochrony. Wśród nich wyróżniamy: parki narodowe, parki krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, obszary krajobrazu chronionego, a także pomniki przyrody.  
W tej grupie znajdują się też obiekty przyrodnicze nie objęte ochroną konserwator-
ską, np. unikatowe obszary leśne o bogatej faunie i florze, odkrywki geologiczne, 

                                                 
1  Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s. 798.  
2  Słownik języka polskiego, www.sjp.pl, 24.09.2008. 
3  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, 

Warszawa 1997, s. 25.  
4  Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24. 
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zespoły parkowe itd. Interesujące dla turysty są również ośrodki dydaktyczne par-
ków narodowych, edukacyjne ścieżki przyrodnicze itp.  
 Walory naturalne wykorzystywane w turystyce opierają się na zasobach natu-
ralnych, które w myśl ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych 
zasobów naturalnych kraju stanowią własność Skarbu Państwa5. Do strategicznych 
zasobów naturalnych kraju zalicza się:  

 wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych  
i w źródłach, w kanałach, w jeziorach i zbiornikach wodnych o ciągłym 
dopływie, 

 wody polskich obszarów morskich wraz z pasmem nadbrzeżnym i ich natu-
ralnymi zasobami żywymi i mineralnymi, a także zasobami naturalnymi 
dna i wnętrza ziemi znajdującego się w granicach tych obszarów, 

 lasy państwowe,  
 złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej,  
 zasoby przyrodnicze parków narodowych. 

 Jednak same zasoby naturalne nie wystarczą, aby turysta zechciał skorzystać  
z pobytu turystycznego na danym obszarze, szczególnie przez dłuższy czas. Nie-
zbędne są walory antropogeniczne, a więc te, które są wytworzone przez człowieka 
i dla człowieka, czyli dla turysty. Szczególne znaczenie dla turystów wśród walo-
rów antropogenicznych mają walory kulturowe. Są to walory, które powstały  
w wyniku działalności człowieka i świadczą o kulturze dawniejszych oraz obec-
nych pokoleń6. Dobra kulturowe są bardzo ważną spuścizną historyczną regionów, 
narodów, która pozostała po naszych przodkach i stanowi dziedzictwo narodowe, 
które chętnie poznają rodzimi i zagraniczni turyści. Wśród walorów kulturowych 
można wyróżnić: zabytki historyczne i kulturalne, muzea, architekturę, pojedyncze 
dzieła sztuki, ekspozycje, wystawy, imprezy kulturalne itp.  
 Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że walory tury-
styczne to zalety (atuty) środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, docenio-
ne (zweryfikowane) przez turystów jako wartości wypoczynkowe, prozdrowotne  
i poznawcze.  
 
 
2. Rodzaje walorów turystycznych 
 
 Biorąc pod uwagę motywy turysty, wyróżnia się następujące rodzaje walorów: 
wypoczynkowe (ściśle zależne od warunków środowiska naturalnego), krajoznaw-
cze (osobliwości przyrodnicze oraz elementy kultury materialnej i duchowej) oraz 

                                                 
5  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych za-

sobów naturalnych kraju, Dz.U. 2001, nr 97, poz. 1051, Dz.U. 2003, nr 113, poz. 1068, art. 1–3. 
6  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 18. 
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specjalistyczne (umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifikowa-
nej)7. 
 Klasyfikację uwzględniającą pochodzenie walorów turystycznych przedstawił 
W. Kurek, dzieląc walory turystyczne na dwie grupy, tj. walory przyrodnicze i wa-
lory antropogeniczne (pozaprzyrodnicze). Wśród walorów przyrodniczych wyróżnił 
walory ukształtowane bez ingerencji człowieka: osobliwości fauny i flory, skałki  
i grupy skał, wąwozy, doliny, przełomy rzeczne, jaskinie i groty, głazy zrzutowe  
i głazowiska, inne obiekty geologiczne. W grupie walorów przyrodniczych stano-
wiących obiekty utworzone przez człowieka znajdują się: parki zabytkowe, muzea  
i zbiory przyrodnicze, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne. Do grupy tej należy 
również zaliczyć obiekty przyrodnicze obszarowe, które przy udziale człowieka 
chronią najlepsze walory naturalne ukształtowane bez ingerencji człowieka. Wśród 
nich znajdują się: parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary 
chronionego krajobrazu, a także punkty widokowe eksponujące najlepsze walory 
krajobrazowe8. Ze względu na miejsce położenia, walory turystyczne można rów-
nież podzielić na: punktowe (obiekt kulturowy, przyrodniczy), obszarowe (park 
narodowy lub krajobrazowy) oraz liniowe (szlaki turystyczne). 
 Usystematyzowaną klasyfikację walorów turystycznych przedstawiono na 
rysunku 1. Pierwszą grupę stanowią walory naturalne (przyrodnicze), na które skła-
dają się: walory związane z klimatem, krajobrazem, fauną i florą oraz elementy 
natury nieożywionej. Elementami walorów klimatycznych są: jakość i temperatura 
powietrza, źródła termalne oraz specyficzny bioklimat (mikroklimat) występujący 
na danym obszarze. Walory krajobrazowe związane z ukształtowaniem terenu, 
pięknem jezior, rzek, strumieni, są chronione i udostępniane turystom na odpo-
wiednich szlakach i punktach widokowych w parkach krajobrazowych. Bogaty,  
a czasami unikatowy świat roślinny (lasy, puszcze, parki, pola, łąki) oraz zwierzęcy 
(płazy, gady, ryby, ssaki i inne gatunki fauny) jest chroniony, udostępniany i eks-
ponowany w parkach narodowych i krajobrazowych. Interesującymi dla wielu tury-
stów są walory świata nieożywionego, do którego zaliczamy góry, pagórki, jaski-
nie, głazowiska, kaniony, przełomy rzeczne.  
 Podział walorów infrastrukturalnych na historyczne i współczesne nie jest 
ostry, gdyż współcześnie tworzone obiekty bazy noclegowej mogą być sytuowane 
w obiektach historycznych, takich jak zamki, pałace, dworki, a te z kolei mogą być 
całkowicie rekonstruowane jako repliki obiektów historycznych. Autor zwraca 
szczególną uwagę na walory organizacyjne, które można podzielić na walory insty-
tucjonalne i systemowe. Walory instytucjonalne są związane ze sprawnym funkcjo-
nowaniem instytucji przygotowujących i sprzedających walory turystyczne natural-
                                                 

7  T. Lijewski, B. Mikułowski, I. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWN, War-
szawa 2008, s. 16, oraz J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, War-
szawa 1978, s. 127–192. 

8  Turystyka…, op.cit, s. 25. 
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ne oraz infrastrukturalne dla turystów. Bez sprawnej organizacji, a także skuteczne-
go zarządzania instytucjami kultury, parkami narodowymi i krajobrazowymi, biu-
rami podróży, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, niemożliwe 
byłoby ukazanie wielu walorów naturalnych, kulturowych i infrastrukturalnych. 
Wówczas pozostałyby one tylko potencjalnymi walorami turystycznymi, nieprzy-
noszącymi korzyści turystom oraz całemu społeczeństwu. 
 

 
 
Rys. 1. Klasyfikacja walorów turystycznych 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Walory systemowe, do których zaliczyć można system połączeń drogowych i 
kolejowych, system lub systemy informacji turystycznej, Internet oraz sieci telefo-
nii komórkowej, bankomatowe i innych usług są głównie osiągnięciami  
XX i XXI wieku, a ich istnienie w dobie globalizacji jest wręcz nieodzowne w po-
daży i popycie walorów turystycznych, które są podstawowymi składnikami rze-
czywistego produktu turystycznego9. Walory infrastrukturalne i organizacyjne 
można też nazwać walorami antropogenicznymi. Walory instytucjonalne i syste-
mowe, które wyróżniono w grupie organizacyjnych, można jeszcze uzupełnić  
o walory niematerialne, a związane z uprzejmością i gościnnością społeczności 
lokalnych oraz wszystkich usługodawców w poszczególnych obiektach i całym 
regionie recepcji turystycznej.  

                                                 
9  Por. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 102. 
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 Przedstawiona klasyfikacja walorów turystycznych jest propozycją, która 
może być przyczynkiem do dyskusji oraz dalszego udoskonalania systematyki jed-
nego z najważniejszych elementów, które stanowią podstawę rozwoju turystyki.  
 
 
3. Najważniejsze walory turystyczne w województwie podlaskim 
 
 Olbrzymi potencjał rozwojowy województwa podlaskiego tkwi w walorach 
turystycznych, a przede wszystkim w walorach przyrodniczych (naturalnych) re-
gionu. Walory te są eksponowane i udostępniane turystom przede wszystkim  
w czterech parkach narodowych i trzech krajobrazowych, wśród których należy 
wymienić:  

 Białowieski Park Narodowy – pierwszy park narodowy w Polsce, utworzo-
ny w 1932 roku, który został uznany przez UNESCO za Światowy Rezer-
wat Biosfery i umieszczony na Liście Dziedzictwa Światowego;  

 Biebrzański Park Narodowy – to największy park narodowy w Polsce, roz-
ciągający się na powierzchni ponad 59 000 ha, z największym i najlepiej 
zachowanym w Europie kompleksem bagien i torfowisk; 

 Narwiański Park Narodowy – to najdłuższy park w Polsce, który rozciąga 
się wzdłuż rzeki Narew zwanej „Polską Amazonką”, składający się z sze-
regu rozszerzonych basenów przypominających przełomy rzeczne; 

 Wigierski Park Narodowy – to niezwykle urokliwa część Pojezierza 
Wschodniosuwalskiego oraz północnej Równiny Augustowskiej. Park ten 
powstał podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego stadiału pomorskie-
go, który charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, licznymi jeziora-
mi i lasami; 

 Suwalski Park Krajobrazowy – jest najstarszym spośród polskich parków 
krajobrazowych (powstał w 1976 roku) i stanowi wręcz baśniową krainę 
wzgórz i jezior, wymodelowaną przez lody ostatniego zlodowacenia, zwa-
nego bałtyckim lub zlodowaceniem Wisły; osobliwością parku jest naj-
głębsze polskie jezioro Hańcza; 

 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – jest największym obszarem 
chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce 
ze wspaniałym ekotypem sosny supraskiej, urozmaiconą rzeźbą terenu, 
licznymi źródliskami, morenowymi pagórkami i zagłębieniami wytopisko-
wymi; 

 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – wyróżnia się występowa-
niem wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt 
oraz unikalnymi wartościami krajobrazowymi, szczególnie strefą krawę-
dziową z malowniczymi wzniesieniami sięgającymi 40-50 m nad poziom 
rzeki niedaleko Łomży. 
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 W celu ukazania najważniejszych potencjalnych walorów przyrodniczych  
i antropogenicznych istniejących na terenie województwa podlaskiego, w latach 
2008–2009 przeprowadzono szerokie badania. Badania te zostały przeprowadzone 
wśród mieszkańców regionu Podlasia, Suwalszczyzny i Kurpi Północnych. Ludzie 
ci posiadają największą wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwoju turystyki  
w województwie podlaskim. Ankiety skierowano do 34 największych hoteli, mote-
li, zajazdów, oddziałów PTTK, biur podróży, Podlaskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej oraz lokalnych organizacji turystycznych na obszarze województwa 
podlaskiego. Drugą grupę stanowiły gospodarstwa prowadzące działalność w za-
kresie turystyki na terenach wiejskich (w tym gospodarstwa agroturystyczne). Uzy-
skano 84 odpowiedzi ankietowych spośród gospodarstw wiejskich rozmieszczo-
nych we wszystkich gminach województwa podlaskiego.  
 Wielość czynników składających się na walory turystyczne (rysunek 1) spra-
wiła, że konieczne stało się dokonanie w niniejszym artykule pewnego wyboru. 
Skupiono się zatem na najważniejszych walorach przyrodniczych oraz antropoge-
nicznych, które wybrano po konsultacjach z ekspertami w zakresie turystyki oraz 
najbardziej doświadczonymi osobami z branży turystycznej. W grupie walorów 
przyrodniczych znalazły się następujące czynniki: 

 czyste środowisko przyrodnicze (powietrze, wody, gleby), 
 duża ilość obszarów leśnych (ok. 30% powierzchni województwa), 
 wysoka bioróżnorodność (bogactwo fauny i flory), 
 dobre walory krajobrazowe (różnorodność i piękno ukształtowania terenu), 
 istnienie czterech parków narodowych, trzech krajobrazowych i ok. 90 re-

zerwatów przyrody, 
 istnienie rzek (np. Narew, Biebrza, Czarna Hańcza, Rospuda) i Pojezierza 

Augustowskiego.  
 Zapytano respondentów, w jakim stopniu wybrane walory przyrodnicze i an-
tropogeniczne wpływają lub mogą wpływać na rozwój turystyki w województwie 
podlaskim. Przyjęto skalę 0-5, gdzie 0 oznacza, że dany walor nie wpływa na roz-
wój turystyki, a 5 oznacza, że dany walor wpływa w stopniu najwyższym. Zesta-
wienie wyników dotyczące stopnia ważności walorów przyrodniczych w rozwoju 
turystyki w województwie podlaskim przedstawiono na rysunku 2.  
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Rys. 2. Najważniejsze walory przyrodnicze województwa podlaskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Walor rozumiany jako czyste środowisko przyrodnicze otrzymał najwyższą 
ocenę – śr. 4,83. Aż 98 respondentów oceniło ten walor najwyższym stopniem 5. 
Na kolejnych pozycjach znalazły się następujące walory: duża ilość obszarów le-
śnych – śr. 4,34, dobre walory krajobrazowe – śr. 4,25, wysoka bioróżnorodność – 
4,12. Badania wykazały, że parki narodowe i krajobrazowe, które w obiegowych 
opiniach były najwyżej oceniane, znalazły się dopiero na piątej pozycji, choć rów-
nież z dość wysoką oceną – śr. 4,11.  
 W grupie walorów antropogenicznych, które wpływają lub mogą wpływać na 
rozwój turystyki w województwie podlaskim (rysunek 3), badano następujące 
czynniki: 

 istnienie zdrowej żywności (proekologicznej), 
 mały stopień zaludnienia wiążący się z ciszą, intymnością,  
 istnienie sztucznych zbiorników wodnych (Zalew Siemianówka, Dojlidy, 

Korycin i inne), 
 wielokulturowość i wielonarodowość (Polacy, Litwini, Romowie, Tatarzy, 

i inni),  
 różnorodność religijna (katolicy, prawosławni, ewangelicy, baptyści, mu-

zułmanie i inni). 
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Rys. 3. Najważniejsze walory antropogeniczne województwa podlaskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Uzyskane oceny walorów antropogenicznych były na niższym poziomie (nie 
przekroczyły średniej 4,0) i charakteryzowały się większym zróżnicowaniem. Naj-
wyżej oceniono następujące walory: zdrowa żywność – śr. 3,99 oraz mały stopień 
zaludnienia – śr. 3,78, a także wielokulturowość i wielonarodowość – śr. 3,42. Naj-
niżej oceniono różnorodność religijną – śr. 3,12. Charakterystyczne jest wskazanie 
na małe i bardzo małe znaczenie sztucznych zbiorników wodnych dla rozwoju tury-
styki. Wynika to najprawdopodobniej z faktu dużego zanieczyszczenia największe-
go Zalewu Siemianówka (częste występowanie sinic w okresie letnim) oraz dość 
odległego położenia zalewu od Białegostoku (ok. 60 km).  
 Respondenci mieli też możliwość podania innych walorów turystycznych, 
które ich zdaniem wpływają lub mogą wpływać na rozwój turystyki w wojewódz-
twie podlaskim. Wskazano głównie na następujące czynniki: niewielkie przekształ-
cenie środowiska naturalnego (dzikość przyrody), istnienie jezior zasobnych  
w ryby, możliwość polowań. 
 Wśród atrakcji przyrodniczych, które wzbogacone walorami antropogenicz-
nymi stanowią jeszcze bardziej atrakcyjne walory turystyczne, respondenci najwy-
żej ocenili Puszczę Białowieską z Muzeum Przyrodniczo-Leśnym – śr. ocena 4,09. 
Na drugim miejscu ze śr. oceną 3,88 znalazły się Bagna Biebrzańskie z Muzeum 
Twierdza Osowiec oraz spływy kajakowe Czarną Hańczą, Rospudą, Narwią, 
Biebrzą i innymi rzekami. Na kolejnym miejscu uplasowały się spływy kajakowe 
Kanałem Augustowskim – śr. 3,70.  
 Jeśli chodzi o walory antropogeniczne, to wskazano na dużą wartość wiejskiej 
architektury drewnianej. Spośród obiektów architektonicznych najwięcej respon-
dentów podkreśliło znaczenie: 
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 Pałacu Branickich w Białymstoku – śr. 4,00,  
 Muzeum Ikon w Supraślu – śr. 3,26,  
 Synagogę żydowską w Tykocinie – śr. 3,00,  
 Letnią Rezydencję Branickich w Choroszczy – śr. 2,97, 
 Meczet w Kruszynianach – śr. 2,38,  
 Kościół Św. Rocha w Białymstoku – śr. 2,26.  

 Wysoko oceniono kuchnię regionalną – śr. 3,81. Najwyższe znaczenie wśród 
potraw regionalnych uzyskała kiszka i babka ziemniaczana, sękacz oraz kartacze. 
Podkreślono też duże znaczenie otwartości, serdeczności i gościnności mieszkań-
ców w rozwoju turystyki na terenie województwa podlaskiego.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Walory turystyczne stanowią, lub mogą stanowić, cel ruchu turystycznego  
i w decydujący sposób przyczyniają się do ukierunkowania wyjazdów. Należy przy 
tym zaznaczyć, że współczesny turysta nie oczekuje tylko jednego elementu waloru 
turystycznego, tj. tylko czystego środowiska naturalnego, elementów kultury i dzie-
dzictwa narodowego, dobrej infrastruktury, ale wielu takich elementów. Stąd ważne 
jest tworzenie zespołu elementów środowiska naturalnego oraz elementów poza-
przyrodniczych, które wspólnie składają się na produkty turystyczne. W oparciu  
o walory naturalne, charakteryzujące się szczególnie wybitnymi cechami oraz  
w oparciu o walory infrastrukturalne (antropogeniczne), takie jak zabytki architek-
tury, kultury ludowej, turyści pragną odpoczywać, czasami leczyć się oraz pozna-
wać nowe interesujące obiekty, obszary przyrodnicze i kulturowe, odkrywać nowe 
zakątki regionów. 
 Województwo podlaskie posiada szczególne, znakomite i często unikalne 
walory przyrodnicze i antropogeniczne, które zostały zbadane, usystematyzowane  
i częściowo opisane w niniejszym opracowaniu. Walory naturalne, takie jak: klimat 
(bioklimat), czyste powietrze i wody, oraz bogaty świat roślinny i zwierzęcy umoż-
liwiają dobry wypoczynek, pozwalają na regenerację sił, a także leczą różnego typu 
schorzenia. Można zatem przyjąć, że walory turystyczne (w tym walory turystyczne 
województwa podlaskiego) stanowią najważniejszy potencjał w rozwoju turystyki.  
 Walory turystyczne stanowią podstawę w rozwoju turystyki i składają się  
w zasadzie na wszystkie elementy produktu turystycznego, który jest obecnie na 
rynku turystycznym głównym elementem podaży i popytu. Rola walorów tury-
stycznych zarówno dla turystów, jak też usługodawców i organizatorów turystyki 
jest decydująca i często najważniejsza w podejmowaniu decyzji o tworzeniu, kre-
owaniu produktów turystycznych oraz ich zakupie. W tym kontekście znajomość 
walorów turystycznych danego regionu stanowi podstawę w przygotowaniu dobrej 
oferty turystycznej. Dlatego potrzebne są dalsze badania w zakresie identyfikacji 
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walorów turystycznych, zarówno wśród szeroko pojętych organizatorów turystyki, 
jak też od strony samych turystów, ponieważ to oni mogą najbardziej obiektywnie 
ocenić stopień atrakcyjności tych walorów.  
 
 

THE TOURISTIC AMENITIES OF PODLASKIE VOIVODESHIP 
AS THE DEVELOPMENTAL POTENTIAL OF THE REGION 

 
 

Summary 
 
 The touristic amenities play a decisive role in the formation of the geography  
of the touristic movement, they make possible the identification of localities and re-
gions, they define their identity and picture. In first part of the article the author per-
formed the literature review in the range of defining the notion of touristic amenities 
and he presented the author's classification of these values. In second part of the study, 
on the basis of own investigations, the most important natural and anthropogenical val-
ues of Podlaskie Voivodeship were presented which constitute the basic potential in the 
development of tourism in the region. 
 

Translated by Agnieszka Orciuch 
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WYBRANE WALORY TURYSTYCZNE UZDROWISKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  
I ICH ZNACZENIE DLA REGIONU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Świeradów-Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa, w której dominuje górska 
rzeźba terenu. Położona jest ona w Sudetach Zachodnich, w paśmie Gór Izerskich 
na wysokości 450-650 m n.p.m. Rozciąga się pomiędzy Sępią Górą (829 m n.p.m.), 
Zajęcznikiem (595 m n.p.m.) a zboczem Izerskiego Stogu (1107 m n.p.m.)1. Obszar 
gminy prawie w całości zbudowany jest z proterozoicznych gnejsów, w różnych 
odmianach2. 
 Pod względem administracyjnym Świeradów-Zdrój położony jest w połu-
dniowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubańskim. Od 
lat 70. XX wieku integralną częścią Świeradowa-Zdroju jest Czerniawa-Zdrój, 
również samodzielne uzdrowisko statutowe, ale o zupełnie innym klimacie i wła-
ściwościach leczniczych. 
 Usytuowanie Świeradowa-Zdroju na zboczach górskich w otoczeniu wielkich 
kompleksów leśnych daje klimat silnie bodźcowy. Jest to klimat szczególny w ca-
łych Sudetach, ostry i hartujący, którego cechą charakterystyczną jest mała ampli-
tuda temperatur skrajnych powietrza. W skali rocznej średnia ilość opadów wynosi 
1178 mm (na Stogu Izerskim 1200 mm). Luty jest miesiącem najuboższym w opa-
dy (92 mm), natomiast lipiec – najobfitszym (128 mm). W okresie od listopada do 

                                                 
1  A. Falkiewicz, M. Starzewska, Uzdrowiska dolnośląskie i ich okolice, red. A. Falkie-

wicz, M. Starzewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975. 
2  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Świeradów-Zdrój 

2005. 
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kwietnia przeciętna liczba dni z opadami śniegu wynosi od 180 do 210. W rejonie 
występują porywiste, górskie wiatry typu fenów, które powodują wzrost średniej 
rocznej temperatury, zmniejszenie zachmurzenia oraz nagłe topnienie śniegów. 
Duży wpływ na klimat wywiera także emanacja radioaktywnego radu, którym prze-
sycone jest powietrze, gleba i woda Świeradowa.  
 Świeradów-Zdrój położony jest w dolinie rzeki Kwisy. Ciekami wodnymi są 
rzeka Kwisa i Czarny Potok oraz potok Mirotka i Santa Maria. W rejonie Świera-
dowa-Zdroju występują złoża wód mineralnych, dzięki którym miasto zawdzięcza 
swą funkcję uzdrowiskową.  
 Szata roślinna okolic Świeradowa-Zdroju ma układ piętrowy. W piętrze pod-
górskim, na wysokości do 400 m, dominują lasy liściaste, głównie buk i jawor, oraz 
grupy świerków. W wyższych partiach gór lasy bukowe przechodzą w bory świer-
kowe. Świeradów-Zdrój posiada wiele zieleni śródmiejskiej, znajduje się tu wiele 
parków i ogrodów. Miasto nie posiada parków krajobrazowych ani obszarów chro-
nionego krajobrazu, ale na terenie miasta stwierdzono dziewięć pomników przyro-
dy. 
 Osobliwością Gór Izerskich są torfowiska. W okolicy Świeradowa-Zdroju, na 
Hali Izerskiej występują najpiękniejsze i najcenniejsze torfowiska wysokie. Ze 
względu na potrzebę ochrony unikatowych gatunków flory postanowiono  
w 1969 roku utworzyć na obszarze 44,72 ha rezerwat przyrody „Torfowisko Izer-
skie”. W 2000 roku rezerwat powiększono do ponad 500 ha i zmieniono nazwę na 
„Torfowiska Doliny Izery”3. Ze względu na swoją wartość przyrodniczą obecnie 
jest elementem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
 W Górach Izerskich mieszkańcami lasów są jelenie, sarny, wiewiórki, lisy, 
zające, kuny. Występują tu również dziki. W potokach i strumieniach spotyka się 
ryby. W faunie torfowisk występują skorupiaki.  
 
 
1. Świeradów-Zdrój – historia uzdrowiska 
 
 Pierwszą osobą, która wspomina w XVI w. w swoich pracach o zimnych  
i ciepłych, mineralnych i metalicznych wodach świeradowskich był śląski lekarz 
Leonard Thurneyssen. 
 W XVII w. lekarze Kasper Schwenckfeld i I. Nason w swoich publikacjach 
wspominają o kwaśnych świeradowskich wodach mineralnych, a w Kronice ślą-
skiej Fryderyka Luca czytamy o leczniczym działaniu tych wód. 
 W 1739 roku właściciel tych ziem – Schaffgotsch – z inicjatywy dr. Weista, 
powołał specjalistyczną komisję lekarską, która potwierdziła lecznicze właściwości 

                                                 
3  http://www.lasypolskie.pl/sekcja-914.html. 



Wybrane walory turystyczne uzdrowiska Świeradów-Zdrój… 429

wód z okolicznych źródeł w zakresie między innymi chorób żołądka, wątroby oraz 
stanów lękowych.  
 Od połowy XVIII w. Świeradów systematycznie rozwijał się jako uzdrowisko, 
a wynikało to z wybudowania pierwszego domu zdrojowego (14 pokoi, zwany 
później „starym domem źródlanym”), pijalni, jak i okrycia dachem tzw. górnego 
źródła. W 1811 roku odwiercono kolejne źródło i nazwano je „Dolny Zdrój”. 
 Koniec XIX w. to okres rozwoju i modernizacji istniejących obiektów i urzą-
dzeń uzdrowiska. Znaczny wzrost liczby kuracjuszy w tym okresie związany był  
z rozpoczęciem aplikowania kąpieli w ekstraktach z kory i igieł świerkowych oraz 
zabiegów borowinowych4.  
 Na początku XX w. wybudowano połączenie kolejowe między Mirskiem  
a Świeradowem, a w latach następnych rozwinięto infrastrukturę drogową i zbudo-
wano infrastrukturę wodociągową oraz oddano do użytku źródło „Zofia”.  
 W latach 20. i 30. XX w. Świeradów był miejscowością o typowym charakte-
rze uzdrowiskowym, gdzie funkcjonowały zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,  
w tym Dom Zdrojowy z 70 pokojami, Łazienki Leopolda z 50 pokojami oraz obiek-
ty użyteczności publicznej i obiekty rekreacyjno-sportowe5.  
 W latach 30. XX w. Paul Schmidt zwrócił uwagę na martwą żabę w miejsco-
wym źródle wody. Po roku, podczas ponownych odwiedzin, stwierdził, że ciało 
płaza nie uległo rozkładowi. Przeprowadzone przez niego badania pokazały,  
że przyczyną mumifikacji żaby było promieniowanie radonu6.  
 Do końca 1944 roku uzdrowisko funkcjonowało pod nazwą Bad Flinsberg. Po 
wojnie otrzymało nazwę Wieniec Zdrój7, ale nazwa ta nie przypadła do gustu ani 
mieszkańcom, ani kuracjuszom, dlatego w 1947 roku w wyniku przeprowadzonego 
plebiscytu nazwę miejscowości zmieniono na Świeradów-Zdrój, na pamiątkę od-
wiedzin beskidzko-słowackiego świętego – Andrzeja Świerada. 
 
 
2. Walory uzdrowiskowe 
 
 Ponad 200-letnia tradycja uzdrowiskowa opiera się na umiejętności wykorzy-
stania surowców naturalnych, którymi są wody mineralne i radonowe, złoża boro-
winy oraz świerki. 
 Wykorzystywane w Świeradowie-Zdroju wody lecznicze to wody podziemne 
stabilne chemicznie i czyste pod względem bakteriologicznym. Są to szczawy wo-
dorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-żelaziste z domieszką fluoru i radonu  

                                                 
4  http://www.um-swieradow.bip.pbox.pl. 
5  http://www.swieradowzdroj.p1. 
6  E. Standzoń-Gierek, M. Osip-Pokrywka, SPA i uzdrowiska, Hachette 2008. s. 243-244. 
7  http://przewodnik.onet.pl. 
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o niskim stopniu zmineralizowania. Wody mineralne są wykorzystywane do kuracji 
pitnych, inhalacji, kąpieli, płukania i irygacji jam ciała. Picie tych wód korzystnie 
wpływa na przewód pokarmowy i drogi moczowe. Naturalne kąpiele powodują 
zmniejszenie napięcia mięśniowego, rozszerzenie naczyń włosowatych. Wody 
świeradowskie mają dobroczynny wpływ na układ krążenia, obniżają ciśnienie 
tętnicze. Wskazania do tej terapii to: nadciśnienie tętnicze I i II stopnia, choroby 
obwodowe naczyń, zaburzenia krążenia skórnego, czynnościowe choroby serca, 
choroby zwyrodnieniowe stawów, zespoły bólowe narządu ruchu, choroba wibra-
cyjna, nerwice wegetatywne8. 
 Środowisko Świeradowa-Zdroju przesycone jest emanacją radu – szlachetne-
go gazu radonu – wyjątkowego w skali Europy9. Wody radoczynne należą do wód 
specyficznych. Wykorzystuje się je między innymi w kuracji pitnej, do kąpieli  
i do inhalacji. Radon wnika głównie do organizmu przez drogi oddechowe, przez 
skórę przenika w niewielkich ilościach. Udowodnione działanie radonu to działanie 
przeciwzapalne, odczulające i przeciwbólowe10. Wody radonowe przeznaczone są 
dla osób ze schorzeniami reumatycznymi, narządu ruchu oraz układu oddechowego.  
 Innymi naturalnymi bogactwami Świeradowa-Zdroju są borowina i świerk.  
 Borowina pozyskiwana jest ze złoża torfowego u stóp Hali Izerskiej. Trady-
cyjne zabiegi borowinowe to częściowe zawijania borowinowe, fasony borowino-
we, kąpiele borowinowe, pastowania borowinowe11. Wartość lecznicza borowiny 
wynika z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Cechuje ją dobra zdolność 
zatrzymywania ciepła, duża pojemność cieplna oraz zawartość substancji takich jak 
woski, żywice, białka, garbniki, kwasy huminowe, estrogeny. Najczęściej borowinę 
wykorzystuje się przy leczeniu procesów zwyrodnieniowych stawów i chrząstek 
stawowych, w stanach pourazowych narządu ruchu, w przewlekłym zapaleniu 
przewodu pokarmowego oraz w chorobach ginekologicznych. Borowina ma działa-
nie przeciwzapalne, bakteriostatyczne, antyoksydacyjne i regenerujące12. Zabiegi  
z jej wykorzystaniem nie powodują skutków ubocznych. 
 Świerk w Świeradowie-Zdroju stosowany jest do kąpieli. W postaci wywaru 
na bazie wody mineralnej wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń układu odde-
chowego i nerwowego. Ponadto kąpiele świerkowe zwiększają napięcie skóry  
i działają relaksująco. 
 
 

                                                 
8  K. Kępa, Wody lecznicze, „Notatnik Świeradowski” 2009, nr 5, s. 13. 
9  http://www.uzdrowisko-swieradow.pl. 
10  K. Kępa, Wody lecznicze, „Notatnik Świeradowski” 2009, nr 5, s. 13. 
11  K. Kępa, Borowina, „Notatnik Świeradowski” 2009, nr 4, s. 13. 
12  http://www.swieradow.com.pl. 



Wybrane walory turystyczne uzdrowiska Świeradów-Zdrój… 431

3. Walory krajoznawcze i specjalistyczne 
 
 W Świeradowie-Zdroju, u podnóża Stogu Izerskiego, godnym uwagi zabyt-
kiem jest Dom Zdrojowy. Powstał on w miejscu poprzedniego Domu Źródlanego, 
który spłonął 14 grudnia 1895 roku. Został on szybko odbudowany przez ówcze-
snych właścicieli tych ziem, Schaffgotschów. Pierwszych kuracjuszy przyjęto już  
w 1899 roku. Po odbudowie na kuracjuszy czekało 70 komfortowych pokoi gościn-
nych oraz salony: muzyczny, taneczny i gier. Pokoje domu zdrojowego upiększono 
obrazami malarza Kaysera-Eichberga i rzeźbami Willborna i Giesecke. Budynek 
uatrakcyjniono 46-metrową wieżą zegarową z galerią widokową oraz najdłuższą na 
Dolnym Śląsku, 80-metrową modrzewiową Halą Spacerową, z roślinną polichromią 
i herbem rodziny Schaffgotschów. Przy wejściu do Hali Spacerowej znajduje się 
źródło wody pitnej (szczawy radonowo-żelaziste)13. U podnóża Domu Zdrojowego 
mieści się park zdrojowy z ponad 160-metrowymi tarasami i sztuczną grotą z na-
ciekami.  
 Innymi atrakcjami miasta godnymi odwiedzenia są: Łazienki Leopolda i za-
kład kuracji borowinowej. Łazienki Leopolda powstały przy górnym źródle w la-
tach 1838–1839 z inicjatywy rodu Schaffgotschów. W budynku mieściły się kabiny 
wannowe, które służyły kąpielom mineralnym, i pokoje dla gości. Druga połowa 
XIX w. to okres rozbudowy i modernizacji obiektu oraz jego urządzeń diagno-
stycznych i leczniczych. Zainstalowano prysznice opadowe, wanny do kąpieli sie-
dzących oraz domową aparaturę telegraficzną. Do oferty wprowadzono kąpiele  
w wywarze z igieł świerkowych. W większości pokoi zainstalowano ogrzewanie.  
 Budynek łazienek częściowo uległ spaleniu w 1881 roku. Po pożarze odre-
staurowano go i dobudowano jeszcze jedno piętro. W sumie Łazienki Leopolda 
dysponowały 50 pokojami. Łazienki funkcjonują do dnia dzisiejszego, stary sprzęt 
zastąpiono nowym, ale kuracje nie zmieniły się diametralnie. Obecnie w dawnych 
Łazienkach Leopolda mieści się Centrum Reumatologii Goplana. 
 Zakład kuracji borowinowej, dawniej nazywany Łazienkami Marii, powstał  
w 1904 roku, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. W budynku zainstalo-
wano kabiny do kąpieli całkowitych i częściowych, ogrzewane i wentylowane, 
wyposażone w glazurowane wanny i niklowaną instalację łazienkową. Dla kuracju-
szy przygotowany był również pokój tzw. poczekalnia, która służyła jako osobne 
miejsce do wypoczynku. Zakład wyposażony był w nowoczesny sprzęt. Borowina 
do zabiegów dostarczana była ze złóż torfowych położonych na Hali Izerskiej.  
Z oferty zakładu kuracjusze korzystają do dziś. 
 Warto również odwiedzić Czarci Młyn w Czerniawie-Zdroju. Młyn powstał 
ok. 1890 roku. Maszyny i urządzenia pracują tu do dnia dzisiejszego i są charakte-
rystyczne dla wyposażenia młynów gospodarczych z przełomu XIX-XX w., gdzie 

                                                 
13  Ibidem. 
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transport zboża był w pełni zmechanizowany. W Czarcim Młynie mieści się  
100-letni piec chlebowy, w którym wypiekany jest chleb według tradycyjnych re-
ceptur. Do połowy XX w. młyn funkcjonował dzięki napędowi z koła wodnego, 
nasiębiernego o średnicy 6,5 m. Koło utrzymane jest do dziś i jest jednym z nielicz-
nych zachowanych na Dolnym Śląsku14.  
 Równie ciekawym obiektem, wartym obejrzenia jest „Rezydencja Marzenie”. 
Jest to piękna willa z zespołem parkowym, łącząca stylową architekturę moderni-
zmu ze stylem tzw. szwajcarskim, wybudowana została w 1901 roku, na zlecenie 
berlińskiego przemysłowca Juliusza Pintscha. Projekt wykonany został przez firmę 
budowlano-architektoniczną Cremera i Wolffensteina15. „Rezydencja Marzenie” 
usytuowana jest w centrum założenia parkowego, a w jej skład wchodzą: budynek 
główny, budynek ogrodowy zw. oficyną oraz budynki techniczne obsługujące willę. 
„Marzenie” jest rezydencją o bogatym wystroju architektonicznym, gdzie można 
podziwiać dachy z dekoracją wycinaną w deskach, rzeźbione wsporniki okapów  
i drewniane słupy ganków. 
 Górską atrakcją okolicy jest schronisko „Na Stogu Izerskim”. Umiejscowione 
jest ono poniżej szczytu Stogu Izerskiego, na wysokości 1107 m n.p.m. Schronisko 
powstało w 1924 roku, dzięki rodzinie Schaffgotschów i dr. Józefa Libelta; jest ono 
zabytkowe, w charakterystycznym stylu śląsko-łużyckim. Ze schroniska rozciąga 
się piękny widok na Świeradów-Zdrój, Pogórze Izerskie i Grzbiet Kamienicki. Do 
dnia dzisiejszego Schronisko na Stogu Izerskim prowadzi działalność turystyczną  
i zapewnia ok. 50 miejsc noclegowych oraz pełne wyżywienie.  
 Na uwagę zasługuje także schronisko „Chatka Górzystów”, które położone 
jest na Hali Izerskiej. To jedyna pozostałość z osady Gross-Iser. W schronisku pa-
nują spartańskie warunki, ale jest miła atmosfera.  
 Dodatkowymi atrakcjami przyciągającymi turystów do Świeradowa-Zdroju są 
imprezy kulturalno-rozrywkowe, takie jak: 

1. Przegląd Kapel Kolędniczych, 
2. SnowMania, 
3. Dni Kwitnących Rododendronów, 
4. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych IKAR, 
5. Bike Maraton, 
6. Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries”, 
7. Festiwal Muzyki Dawnej, 
8. Czerniawska Maszeriada – Wyścigi Psich Zaprzęgów. 

 W Świeradowie-Zdroju działa również Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej TKKF Ognisko „Nysa”, które zrzesza dwie sekcje sportowe: piłki nożnej 
                                                 

14  A. Raszkowski, M. Zbadyński, M. Fruba, Koncepcja Subregionalnego Produktu Tury-
stycznego Karkonosze i Góry Izerskie, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Jelenia 
Góra 2008. 

15  http://www.swieradowzdroj.p1. 
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i brydża sportowego. Ponadto zajmuje się organizacją imprez sportowych, takich 
jak: Uliczne Biegi Dni Kwitnących Rododendronów, Wielki Rododendronowy 
Turniej Koszykówki, Zawody Pływackie, Turniej w Piłkę Nożną Drużyn Podwór-
kowych, Uliczny Bieg Jesieni16. Świeradów-Zdrój i jego okolice to wspaniałe tere-
ny do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej. Jest to miejsce, które 
przez cały rok oferuje wiele atrakcji.  
 
 
4. Wyciągi i trasy zjazdowe 
 
 Zimą swoisty mikroklimat północnego podnóża Gór Izerskich sprawia,  
że okres zalegania pokrywy śnieżnej trwa tutaj bardzo długo. Umożliwia to upra-
wianie narciarstwa zjazdowego o różnym stopniu zaawansowania. Zróżnicowane 
stoki wokół miasta to również doskonałe tereny do uprawiania narciarstwa biego-
wego.  
 Od grudnia 2008 roku Świeradów-Zdrój może pochwalić się nową inwestycją, 
pierwszą w Sudetach koleją gondolową. Na szczyt Stogu Izerskiego snowboardzi-
stów i narciarzy wywozi najnowszej generacji kolej gondolowa austriackiego pro-
ducenta Doppelmayr17. Długość trasy kolei to 2172 m, przepustowość  
ok. 2400 os./godz., a czas przejazdu w jedną stronę to 8 minut18. Z kolei gondolo-
wej mogą skorzystać również turyści w lecie. W Świeradowie oprócz kolei gondo-
lowej funkcjonuje pięć wyciągów narciarskich, a są to: „Kamieniec”, „Izery”, 
„Bambino-Ski”, „Barbara”, „Magdalenka”.  
 
 
5. Szlaki turystyczne i trasy rowerowe 
 
 Świeradów-Zdrój z uwagi na swoje położenie oraz walory jest doskonałym 
miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Okolice miasta pełne są 
dróg i szlaków o różnym stopniu trudności, które pozwalają nacieszyć się niezwy-
kłą przyrodą i dotrzeć do wielu ciekawych miejsc. Świeradów-Zdrój jest miejscem, 
z którego oznakowane szlaki zaprowadzą turystów w Góry Izerskie oraz sąsiadują-
ce pasma górskie. Jednym z bardziej atrakcyjnych szlaków jest szlak czerwony im. 
M. Orłowicza. Biegnie on od Świeradowa-Zdroju do Paczkowa przez najważniejsze 
pasma polskich Sudetów i osiąga długość ok. 390 km. Czas przejścia wynosi  
ok. 112 godzin19. Poza tym szlakiem czerwonym można dojść do Szklarskiej Porę-
                                                 

16  Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Świeradów-Zdrój na lata 2005–2015, Świe-
radów-Zdrój 2005. 

17  http://kolejgondolowa.pl/29,O_regionie. 
18  http://kolejgondolowa.pl/21,Dane_techniczne. 
19  http://www.swieradowzdroj.pl/Szlaki/s-54-64. 
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by i na Stóg Izerski, natomiast zielonym na Smerk, Zajęcznik i do Czerniawy-
Zdroju. Szlak niebieski prowadzi na Sępią Górę, Halę i Polanę Izerską. 
 Ludzie chorzy na serce i rekonwalescenci przyjeżdżający do Świeradowa-
Zdroju mogą skorzystać z tzw. „Drogi Sercowej”. Droga została specjalnie przysto-
sowana do kuracji treningowej i prowadzi przez miasteczko do dzielnicy uzdrowi-
skowo-wczasowej na zboczu Stogu Izerskiego. 
 Oprócz szlaków pieszych Świeradów-Zdrój oferuje trasy rowerowe. W okoli-
cach Świeradowa-Zdroju jest ich około 200 km. Charakteryzują się różnorodną 
nawierzchnią i zróżnicowanym stopniem trudności20, a wśród nich warto wymienić:  

1. Trasę MTB „Lang Team” o długości 5,9 km i dużym stopniu trudności. 
Wyznaczona jest ona dla uczestników zawodów MTB. Rozpoczyna się  
i kończy przy Domu Zdrojowym w Świeradowie-Zdroju.  

2. Trasę „Dookoła Kwisy”, która również zaczyna i kończy swój bieg przy 
Domu Zdrojowym. Długość trasy ok. 25 km. Biegnie ona ulicami miasta, 
ale także drogami szutrowymi wśród lasów. Trasa oferuje wspaniałe wi-
doki na Pogórze Izerskie i Izerskie Garby. 

 Położenie Świeradowa-Zdroju blisko granicy z Czechami umożliwia organi-
zowanie wycieczek wyjazdowych do Frydlantu, Liberca i Pragi.  
 
 
6. Znaczenie walorów turystycznych dla Świeradowa-Zdroju i regionu 
 
 Zespół elementów środowiska naturalnego i elementów pozaprzyrodniczych, 
razem lub osobno decydują o atrakcyjności turystycznej miasta i regionu. Na atrak-
cyjność Świeradowa-Zdroju wpływa leczniczy klimat, możliwość uprawiania tury-
styki aktywnej, ale przede wszystkim unikatowe zasoby naturalne, które wyróżniają 
to miasto i region na tle pozostałych uzdrowisk i miejscowości turystycznych  
w Polsce.  
 Posiadane walory turystyczne wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy 
miasta i regionu. Spowodowały też rozwój branży turystyczno-uzdrowiskowej,  
co przełożyło się na powstanie wielu instytucji użytku publicznego oraz rozbudowę 
i modernizację infrastruktury technicznej. W konsekwencji wpłynęło to na zwięk-
szenie liczby miejsc pracy dla mieszkańców miasta i regionu. Spójna polityka 
władz miasta i uzdrowiska poprzez akcje promocyjne wykorzystujące wybitne wa-
lory przyrodnicze i najbardziej atrakcyjne walory krajoznawcze i specjalistyczne 
przyczyniła się do spopularyzowania miejscowości i regionu, co przełożyło się na 
wzrost ilości osób odwiedzających tę okolicę. Udział w rozwoju miasta mieli także 
przedsiębiorcy. Dostrzegli oni zmieniające się preferencje i kryteria w zakresie 

                                                 
20  http://www.um-swieradow.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=64123. 
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rekreacji i wypoczynku i dostosowali posiadane zaplecze do oczekiwań turystów  
i kuracjuszy. 
 Turyści potrafią docenić walory turystyczne Świeradowa-Zdroju oraz sku-
teczną promocję miasta i regionu i chętnie odwiedzają tę okolicę przez cały rok. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Świeradów-Zdrój znany był od wieków jako Uzdrowiskowa Perła Karkono-
szy. Słynie on przede wszystkim z połączenia walorów miejscowości uzdrowisko-
wej z walorami miejscowości turystyczno-rekreacyjnej. Turyści i kuracjusze chęt-
nie odwiedzają sam Świeradów i najbliższą okolicę, ze względu na możliwość spę-
dzenia czasu zdrowo i aktywnie.  
 Prawidłowe wykorzystanie potencjału turystycznego oraz promocja Świera-
dowa-Zdroju i okolic skutkuje napływem turystów i kuracjuszy do miejsca posiada-
jącego właściwą bazę turystyczno-uzdrowiskową. W konsekwencji wpływa to na 
rozwój miasta i regionu oraz na wzrost poziomu życia mieszkańców.  
 
 

SELECTED TOURISM VALUES  
OF HEALTH RESORT ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  

AND THEIR IMPORTANCE FOR THE REGION 
 
 

Summary 
 
 Nowadays the most important factor determining the development of the region 
and its competitiveness on the market is the knowledge of its own resources. 
 Effective promotion of own tourist products encourages the development of the 
region and has a positive effect on the level of life. Properly prepared promotion helps 
transforming the region into popular and eagerly visited place. 
 Richness of Świeradów-Zdrój is its unusual nature, specific properties of natural 
resources, monuments and trails blazing, which, together with a number of cultural and 
entertainment events attract both visitors that are coming for health reasons and tourists 
from Poland and foreign countries.  
 

Translated by Sylwia Szostak-Młynarska 
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TEST ZRÓŻNICOWANIA SEMANTYCZNEGO  
DLA BYDGOSKIEGO TRAMWAJU WODNEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Polska należy do krajów o bogatej sieci dróg wodnych i na tle krajów Unii 
Europejskiej znajduje się na wysokim 5 miejscu1, jeśli chodzi o długość dróg wod-
nych eksploatowanych (3638 km). Niestety, możliwości eksploatacyjnie nie idą  
w parze z wykorzystaniem śródlądowego transportu wodnego. Obecny układ dróg 
wodnych ukształtowany został przede wszystkim dla zaspokojenia potrzeb przewo-
zowych, tak jak np. Kanał Bydgoski dla przeciągnięcia żeglugi wiślanej w dorzecze 
Odry. Aktualny rozwój dróg wodnych czy zwiększanie ilości jednostek pływają-
cych powinny być determinowane nie tylko przez jakość dróg wodnych, lecz rów-
nież poprzez nowe formy wykorzystania szlaków. Mało popularnym, aczkolwiek 
ciekawym rozwiązaniem jest wsparcie śródlądowej turystyki wodnej, która może 
stanowić jeden z najważniejszych atutów naszego kraju. Mała dostępność tury-
stycznego transportu wodnego nie jest równoznaczna z małym popytem na przewo-
zy turystyczne przy wykorzystaniu tej gałęzi transportu. 
 Możliwości rozwoju turystyki wodnej w Polsce opierają się na dobrze rozwi-
niętej sieci wód powierzchniowych, co stwarza w tym względzie szanse rzadko 
spotykane w innych krajach2. Dynamiczny rozwój żeglugi turystycznej i rekreacyj-
nej spowodował, że wiele dróg lokalnych, nie spełniających wymagań żeglugi mię-

                                                 
1  EU energy and transport in figures 2009, Statistical pocketbook, European Commision, 

s. 153, http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2009_energy_transport_figures.pdf, 
(dostęp 28.12.2009). 

2  Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2008, s. 20.  



Mariusz Barczak, Piotr Szymański 440 

dzynarodowej ani nawet lokalnej, może być i coraz częściej jest wykorzystywanych 
do żeglugi rekreacyjnej3. Konieczność zapewnienia przewidywalnych warunków na 
takich drogach stała się przesłanką ich klasyfikacji w krajach UE4. 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania odcinka 
jednej z dwóch międzynarodowych dróg wodnych (E-40, E-70), przebiegających 
przez miasto Bydgoszcz i stanowiących część Bydgoskiego Węzła Wodnego 
(BWW). Przeprowadzone badanie wśród pasażerów linii Bydgoskiego Tramwaju 
Wodnego (BTW) wykazało możliwości turystyczne miasta, które swoje istnienie od 
samego początku zawdzięcza rzece.  
 Wykorzystanie waloru rzeki należy uznać za kategorię bardziej ogólną, stwa-
rzającą dopiero potencjalne podstawy do rozwoju zjawisk turystycznych. Natomiast 
atrakcja turystyczna, jaką niewątpliwie może być rejs BTW, wymaga obecności  
w świadomości potencjalnego turysty, jak również zastosowania odpowiednich 
zabiegów organizacyjnych i promocji. 
 
 
1. Obszar badań 
 
 Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny jest unikatowym miejscem w Pol-
sce. Jego wyjątkowość wynika z usytuowania na europejskim szlaku wodnym: 

 E40 – z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Bugiem do Brześcia, 
przez Polesie do Dniepru, 

 E70 – z Antwerpii do Kłajpedy; przez Holandię, Niemcy, Polskę, Rosję, aż 
do Litwy. 

 Bydgoski Węzeł Wodny położony jest na skrzyżowaniu tych dwóch najwięk-
szych śródlądowych „autostrad” wodnych, do którego w granicach miasta należy 
zaliczyć: Wisłę, Brdę oraz Kanał Bydgoski5.  
 Terenem badań był blisko 3,5 km odcinek rzeki Brdy wzdłuż istniejącej trasy 
tramwaju wodnego. Trasa obejmowała pięć przystanków usytuowanych wzdłuż 
bulwarów na odcinku od Klubu Sportowego Astoria po most Pomorski (rysunek 3), 
a mianowicie:  

 przystanek Astoria, usytuowany nieopodal Mostu Królowej Jadwigi – 
brzeg lewy, 

                                                 
3  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych  

w Polsce, „Polskie Szlaki Wodne”, http://www.polskieszlakiwodne.pl/data/kierunki_rozwoju.pdf, 
(dostęp 28.12.2009). 

4  European Recreational Inland Navigation Network. Resolution No. 52, United Nations 
New York–Geneva 2004, s. 5, http://www.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/TRANS-SC3-
164e.pdf, 28.12.2009. 

5  Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, Miejska Pracownia Urba-
nistyczna, Bydgoszcz 2006, s. 17.  



Test zróżnicowania semantycznego dla bydgoskiego tramwaju wodnego 441

 przystanek WSG (Wyższa Szkoła Gospodarki) w rejonie ulicy Garbary – 
brzeg prawy 

 przystanek Rybi Rynek (rysunek 1), w sąsiedztwie zabytkowych Spichrzy 
na Starym Mieście – brzeg prawy, 

 przystanek Dworzec PKS, nieopodal ulicy Krakowskiej – brzeg lewy,  
 przystanek Tesco (rysunek 2) w rejonie Babiej Wsi przy moście Pomor-

skim – brzeg prawy. 
 

 
 

Rys. 1. Przystanek Rybi Rynek 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Przystanek TESCO 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przystanki funkcjonują w okresie od 1 maja do 30 października, a zimą są 
demontowane. W pierwszy inauguracyjny rejs Bydgoski Tramwaj Wodny wyruszył 
9 października 2004 roku o godzinie 11. Pomysł został zrealizowany w wyniku 
wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Żeglugi Bydgoskiej i Wyższej 
Szkoły Gospodarki. Początkowo tramwaj wodny kursował na trasie Rybi Rynek – 
Tesco, w 2005 roku jednak dodano dwa nowe przystanki: Astoria i WSG. Linia 
obsługiwana jest przez jeden statek MS Bydgoszcz, należący od 1950 roku do Że-
glugi Bydgoskiej, który w 2000 roku został przebudowany i zmodernizowany, oraz 
drugi statek (od 2008 roku) o napędzie solarnym „Słonecznik”. Elektryczny napęd 
„Słonecznika” zasilany jest energią pobieraną przez baterie słoneczne, dzięki czemu 
statek jest jednostką w stu procentach ekologiczną. Obecnie przystanki mają formę 
pływających pontonów o kształcie prostopadłościanów wypełnionych pianką poli-
uretanową6.  

                                                 
6  Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów przeznaczonych pod 

lokalizację przystanków tramwaju wodnego, Pracownia Architektoniczna K. Łukanowski, Byd-
goszcz 2009, s. 3. 
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Rys. 3. Lokalizacja poszczególnych przystanków 

Źródło: Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów przeznaczo-
nych pod lokalizację przystanków tramwaju wodnego, Pracownia Architektoniczna  
K. Łukanowski, 2009, s. 6. 

 
2. Cel i metoda 
 
 W artykule posłużono się testem zróżnicowania semantycznego. Celem bada-
nia było uzyskanie opinii pasażerów/turystów na temat cech produktu, jakim jest 
rejs Bydgoskim Tramwajem Wodnym.  
 Budowanie profilu oparte było na wyborze cech skrajnych analizowanego 
produktu, np. cena (niska-wysoka), obsługa (profesjonalna-zła), trasa (ciekawa- 
-nieciekawa) itd. Respondenci wybierali na określonej siedmiostopniowej skali 
pozycje, które odpowiadały ich odczuciom na temat analizowanego produktu. Profil 
budowano w oparciu o ocenę różnych elementów mających wpływ na postrzeganie 
rejsu, tj.: ceny biletu, obsługi, trasy, dostępności i użyteczności przystani, częstotli-
wości rejsów, czystości wody za burtą, oceny liczby atrakcji na trasie czy też zago-
spodarowania całej strefy brzegowej. Ostatnią pozycją było wrażenie ogólne, sta-
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nowiące podsumowanie dotychczasowych wrażeń i ukazujące pozytywne bądź 
negatywne skojarzenia z produktem7.  
 Podczas badań kwestionariuszowych zadano także kilka pytań dodatkowych, 
w tym m.in. o to, w jakim charakterze wykorzystywany był Bydgoski Tramwaj 
Wodny. 
 Podczas procesu doboru próby skorzystano z pięciu sekwencyjnych etapów, 
zobrazowanych na rysunku 4. 
 
 

 
 

Rys. 4. Proces doboru próby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Tokarz, A. Lewandowska, Badania rynku 
turystycznego: materiały do studiowania, WNUS, Szczecin 2005, s. 58–70. 

 
 Wielkość próby ustalono na 105 osób, a badanie przeprowadzono w dniach od 
17 sierpnia do 13 września 2009 roku. Dla zapewnienia możliwie maksymalnej 
reprezentatywności do badań zostały wylosowane osoby korzystające z Bydgoskie-
go Tramwaju Wodnego w ciągu całego tygodnia w różnych porach dnia, zapewnia-
jąc w ten sposób osiągnięcie ustalonej liczebności zamieszczonych w tabeli 1. 
 

                                                 
7  Z. Kruczek, Atrakcje turystyczne. Metody oceny ich odbioru – interpretacja, „Folia Turi-

stica” 2002, nr 13, s. 37–61.  
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Tabela 1 
 

Dobór próby 
 

  Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd Razem 

Tydzień 1 
 

do 12:00         4 4 1 9 

12:00-15:00     4 4     1 9 

po 15:00 4 4         1 9 

Tydzień 2 

do 12:00     4 4 1 1   10 

12:00-15:00 4 4     1 1   10 

po 15:00         1 1 4 6 

Tydzień 3 
do 12:00 4 4 1 1       10 

12:00-15:00     1 1     4 6 

po 15:00     1 1 4 4   10 

Tydzień 4 
do 12:00 1 1         4 6 

12:00-15:00 1 1     4 4   10 

po 15:00 1 1 4 4       10 

Razem 15 15 15 15 15 15 15 105 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
3. Wyniki badania 
 
 Badana próba składała się w 62% z kobiet oraz w 38% z mężczyzn. Domino-
wały osoby w wieku 25-44 lata (60%). Najwięcej osób posiadało wykształcenie 
wyższe (44%). Najczęściej występowały osoby pracujące najemnie (72%). Zdecy-
dowana większość to osoby zamieszkujące miasta powyżej 200 tys. osób (rysunki 
5-10). 
 

 
Rys. 5. Metryczka/płeć  

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Metryczka/wiek 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 7. Metryczka/wykształcenie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 8. Metryczka/zatrudnienie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 9. Metryczka/zamieszkanie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 
Rys. 10. Wykres radarowy dla dominanty 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W pierwszej kolejności wykonano profil semantyczny dla dominant, czyli 
najczęściej pojawiających się odpowiedzi (rysunek 11). Wynik pokazuje, iż mimo 
niewystarczającej częstotliwości rejsów (średnio jeden rejs na godzinę) i stosunko-
wo obojętnej oceny czystości wody za burtą oraz użyteczności przystani, wrażenie 
ogólne było dobre (+3 punkty). Wyniki te potwierdza także profil semantyczny 
uśredniony, czyli otrzymany dla średniej odpowiedzi (rysunek 13). Ponadto naj-
wyższe oceny uzyskała także obsługa, która w oczach pasażerów oceniona została 
jako w pełni profesjonalna. Innym czynnikiem mającym wpływ na wykorzystanie 
BTW w celach komunikacyjnych bądź turystycznych była cena biletu, oceniona 
przez respondentów jako bardzo niska (1,30 zł bilet ulgowy, 2,60 zł bilet normal-
ny). Tak niska cena biletu jest ściśle powiązana z cenami biletów innych środków 
komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. 
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Rys. 11. Profil semantyczny dla dominanty 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Następnie wykonano profil semantyczny ukazujący 50% środkowych odpo-
wiedzi (odrzucono 25% najgorszych i 25% najlepszych odpowiedzi). Kolorem 
czerwonym oznaczono odpowiedzi najgorsze, a zielonym najlepsze w środkowej 
50% grupie odpowiedzi. Wynik okazał się bardzo pozytywny. Zakres profilu mię-
dzy poszczególnymi ocenami nie spadł niżej jak 1 pkt (w przypadku czystości wo-
dy za burtą oraz częstotliwości rejsów).  
 

 
Rys. 12. Zakres profilu pomiędzy skrajnymi wypowiedziami 50% badanych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Trzecim krokiem było wykonanie profilu semantycznego w wersji uśrednio-
nej. W tym przypadku żaden z analizowanych elementów nie otrzymał maksymal-
nej liczby punktów. Odczucia okazały się jednak pozytywne, gdyż żaden z czynni-
ków nie otrzymał oceny ujemnej.  
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Rys. 13. Profil semantyczny uśredniony 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Następnie sprawdzono, czy trasa, którą pokonali pasażerowie BTW, ma zna-
czący wpływ na postrzeganie całego produktu. W tym celu podzielono trasę na 
dwie następujące części:  

 P1 do P3, tj. od przystanku Astoria do przystanku Rybi Rynek, 
 P3 do P5, tj. od przystanku Rybi Rynek do przystanku Tesco. 

 Okazuje się, że wyższe oceny uzyskała trasa P3 do P5, co może być wynikiem 
nieco zadziwiającym, gdyż to na trasie P1 do P3 BTW przepływa przez Śluzę Miej-
ską, która może być odbierana jako największa atrakcja na szlaku (rysunki 14, 15  
i 16). 
 

 
Rys. 14. Profil semantyczny dla rejsów od przystanku Astoria do przystanku Rybi Ry-
nek (dominanta) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 15. Profil semantyczny dla rejsów od przystanku Rybi Rynek do przystanku Tesco 
(dominanta) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 16. Profile semantyczne dla rejsów: Astoria-Rybi Rynek (P1-P3) oraz Rybi Rynek-
Tesco (P3-P5) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W drugiej części badania zapytano o charakter wykorzystania BTW. Respon-
denci (aż 90%) zadeklarowali, że rejs ma charakter turystyczny, natomiast tylko 
10%, że komunikacyjny.  
 Konieczne staje się więc uzupełnienie oferty Bydgoskiego Tramwaju Wodne-
go o jednostki turystyczne oraz rezygnacja z wizerunku środka lokomocji na rzecz 
transportu turystycznego. Czas rejsu sprawia, że usługa ta nie może być konkuren-
cją dla usług komunikacyjnych. Ponadto okazuje się, że 96% badanych deklaruje 
zamiar korzystania z BTW w najbliższej przyszłości, co jest istotnym potwierdze-
niem wyników testu zróżnicowania semantycznego. 
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Rys. 17. Charakter wykorzystania BTW oraz zamiar korzystania z usług BTW w przy-
szłości 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Ostatnim pytaniem zadanym respondentom było pytanie o ilość rejsów BTW 
odbytych do tej pory przez badanych pasażerów, przy czym rejs, w którym prze-
prowadzane było badanie, był także liczony do zestawienia.  

 
Rys. 18. Ilość rejsów BTW od początku uruchomienia trasy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wyniki potwierdzają wnioski z innych badań i są następujące: 

 można stwierdzić, że BWW odznacza się nadal niewielkim wykorzysta-
niem w ruchu turystycznym, pomimo bardzo dobrego położenia i cennego 
z punktu widzenia krajoznawcy wyposażenia technicznego8; 

                                                 
8  R. Gotowski, Wykorzystanie bydgoskiego węzła wodnego w ruchu turystycznym w latach 

1997–2003, w: Turystyka i rekreacja w Bydgoszczy, red. A. Kowalczyk, Akademia Bydgoska, 
Bydgoszcz 2005, s. 86. 
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 jedynym realnym sposobem na zwiększenie roli omawianej drogi wodnej 
wydaje się koncentracja uwagi na ruchu pasażerskim (zwłaszcza turystycz-
nym i rekreacyjnym)9.  

 Uzyskane wyniki, stanowiące podstawę wstępnej oceny turystyki wodnej 
śródlądowej w granicach Bydgoskiego Węzła Wodnego, wskazują na możliwości 
rozwoju omawianego produktu turystycznego oraz stanowią punkt wyjścia dla dal-
szych analiz. 
 
 
Podsumowanie 
 

1. W świetle badań można stwierdzić, że Bydgoski Węzeł Wodny odznacza 
się dużym wykorzystaniem w ruchu turystycznym, głównie za sprawą 
bardzo dobrego położenia i cennego z punktu widzenia krajoznawcy wy-
posażenia technicznego. 

2. Konieczne staje się uzupełnienie oferty Bydgoskiego Tramwaju Wodne-
go o kolejne jednostki.  

3. Wydłużenie trasy oraz zwiększenie częstotliwości rejsów to podstawowe 
zadania do wykonania przed kolejnym sezonem turystycznym. 

4. Należy zrezygnować z wizerunku środka lokomocji na rzecz transportu 
turystycznego. Czas rejsu sprawia, że usługa ta nie może być tożsama  
z usługami komunikacyjnymi.  

5. Trasa Rybi Rynek – Tesco została oceniona wyżej niż trasa Astoria – Ry-
bi Rynek. Fakt ten obala tezę, że to śluzowanie jest największą atrakcją 
na pokonywanej trasie.  

6. Wrażenie ogólne ocenione zostało zarówno w profilu uśrednionym,  
jak i profilu dominanty na maksymalną ocenę punktową. Oznacza to, że 
mimo stosunkowo długiego oczekiwania na rejs oraz wątpliwości co do 
czystości wody za burtą konsumenci usługi wysoko oceniają zarówno 
atrakcje, zagospodarowanie, jak i obsługę składającą się na produkt.  

 
 

                                                 
9  M. Gorączko, Natężenie ruchu żeglownego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70 – 

stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospo-
darki regionu, red. Z. Babiński, Wydawnictwo Logo, Bydgoszcz 2008, s. 28–34. 
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TEST FOR THE DIFFERENTIATION  
OF SEMANTIC BYDGOSZCZ WATER TRAM 

 
 

Summary 
 
 The author used in one’s work the test of the semantic differentiation. The purpose 
of the research was to obtain the opinion of passengers/tourists in the main characteris-
tics of the product, which is a Bydgoszcz Water Tram cruise. The results obtained, serve 
as a basis to the estimation of the water inland tourism within the Bydgoszcz Waterway. 
They also indicate the possibilities of the development of the tourism product, which is 
being talked over, and also make the point for firther analyses. 
 

Translated by Olgierd Rogoziński 
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PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY  
TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE I JEJ DOPASOWANIE  
DO POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO – ZARYS PROBLEMU 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Transport drogowy odgrywa istotną rolę we współczesnej turystyce. Jest on 
wykorzystywany zarówno do realizacji systemów logistycznych zaopatrzenia sieci 
hotelowych i gastronomicznych w różnego rodzaju towary, jak i w przewozach 
pasażerskich o charakterze turystycznym1, a istotnym jego elementem jest infra-
struktura utożsamiana z wszelkiego rodzaju drogami i urządzeniami stałymi, które 
są konieczne do zapewnienia przepływu i bezpieczeństwa ruchu2. Podstawowe 
składniki tej infrastruktury, takie jak drogi i punkty transportowe, wpływają na 
lepsze warunki przemieszczania osób dzięki wyższym parametrom techniczno- 
-ekonomicznym i coraz gęstszej sieci dróg3. Dlatego też brak międzynarodowych 
autostrad lub dobrze rozwiniętych sieci dróg pozostaje ze szkodą dla turystyki, 
natomiast stan przeciwny jej sprzyja4.  
 

                                                 
1  Por. Transport jako składnik produktu turystycznego, red. M. Turek, Europejska Szkoła 

Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła w Sopocie, Sopot 2009, s. 63. 
2  Por. Z. Kordel, K. Senator-Bentkowska, Definicja, klasyfikacja oraz źródła finansowania 

infrastruktury transportu, w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, red. E. Załoga, 
Zeszyty Naukowe nr 535, Ekonomiczne Problemy Usług nr 32, WNUS, Szczecin 2009, s. 110. 

3  A. Hornig, S. Dziadek, Zarys geografii transportu lądowego, PWE, Warszawa 1987,  
s. 20. 

4  C. Kaspar, Współzależność między turystyką a środkami transportu, Problemy Ekono-
miczne Turystyki, Departament Ekonomiczny GKKFiT, Warszawa 1970, s. 61. 
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1. Układ przestrzenny dróg kołowych i ich stan 
 
 Z przeprowadzonych przez Instytut Turystyki badań wynika, że dominującą 
rolę w obsłudze ruchu turystycznego odgrywa transport drogowy. Zagadnienie to 
zobrazowano w tabeli 1.  
 

Tabela 1 
 

Śródki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży długo- 
i krótkookresowych w latach 2006–2008 (%)a 

 

Rodzaj środka transportu Podróże długookresowe Podróże krótkookresowe 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Samochód osobowy 64 62 65 67 63 65 
Inny samochód 3 1 1 1 - 1 
Pociąg 18 19 19 10 15 15 
Kursowy autobus 8 10 6 14 12 12 
Komunikacja podmiejska 1 - - 1 - 1 
Autokar 4 6 5 5 7 5 
Motocykl, rower 1 - - 1 1 - 
Samolot - - - - - - 
Wodny środek transportu - 1 1 - 1 - 
Inny rodzaj podróżowania 1 1 1 - - 1 

a Brak danych za lata 2002–2005. 
 
Źródło: http://www.intur.com.pl/jurek07.htm_ 14.08.2008; http://www.intur.com.pl/-
inne/wyjazdy_polakow2008.pdf, 9.11.2009. 
 
 Jak przedstawiono w tabeli 1, wykorzystywanie samochodów osobowych 
w przyjazdach turystycznych, zarówno w przypadku przyjazdów krótko-, jak 
i długookresowych rośnie. Ogółem środki transportu drogowego są najczęściej 
wybierane do obsługi ruchu turystycznego. Tendencja ta może być wskazaniem 
do podejmowania inicjatyw w obszarach atrakcyjnych turystycznie, zmierzających 
do poprawy lub rozbudowy infrastruktury transportu drogowego.  
 Zagospodarowanie regionów i ich sprawne funkcjonowanie w dużym stopniu 
jest uzależnione od rozmieszczenia i układu sieci dróg, które pełnią ważną rolę 
w integracji przestrzeni5. Dobrze rozwinięta sieć dróg wpływa na dostępność dane-
go regionu, a tym samym oddziałuje na kształtowanie się ruchu turystycznego  
i przyczynia się do osiągania przez niego wymiernych korzyści ekonomicznych  
w postaci zmniejszenia bezrobocia czy pełniejszego wykorzystania infrastruktury. 

                                                 
5  Por. S. Dziadek, Geografia transportu Polski w zarysie, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach, Katowice 1992, s. 34.  
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 Obecnie w Polsce sieć dróg o nawierzchni twardej ogółem wzrasta, co zobra-
zowano na rysunku 1.  
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Rys. 1. Sieć dróg o nawierzchni twardej w latach 2004–2008 (tys. km) 

Źródło: Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kole-
jowego w latach 1990–2004 (synteza ustaleń i wnioski), Najwyższa Izba Kontroli, De-
partament Komunikacji i Systemów Transportowych, nr ewid. 161/2005/P/05/067/ 
KKT, Warszawa, listopad 2005; Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, In-
stytut Turystyki, Warszawa 2008, Transport – wyniki działalności w 2008 r., GUS, 
Warszawa 2009. 

 
 Jak widać, w 2008 roku (w porównaniu z rokiem 2004) długość dróg o na-
wierzchni twardej wzrosła o ok. 8,9 tys. km, z czego w roku 2008 oddano do ruchu 
241,2 km nowoczesnych tras – autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. W budo-
wie jest 538 km nowych dróg, w tym 219 km autostrad, 180 km dróg ekspresowych 
i 139 km obwodnic6. Jednocześnie wzrost ten nie jest taki sam w całym kraju. 
Rozmieszczenie dróg o nawierzchni twardej w poszczególnych województwach 
zaprezentowano w tabeli 2.  
 Przedstawione w tabeli 2 dane wskazują na nierównomierne rozmieszczenie 
sieci dróg o nawierzchni twardej w Polsce. Najwięcej takich dróg znajduje się  
w województwie mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim. We 
wszystkich wymienionych województwach nastąpił wzrost długości dróg w porów-
naniu ze stanem z roku 2004 – w województwie mazowieckim o ok. 11%, 
w wielkopolskim o ok. 7%, w małopolskim o ok. 4%, a w śląskim o ok. 1%. Przez 
wymienione regiony przebiegają także główne autostrady, których budowa została 
zakończona lub jest w trakcie realizacji. Z kolei najmniej dróg o nawierzchni twar-
dej mamy w województwie opolskim i lubelskim, przy czym w województwie 
opolskim w 2008 roku w porównaniu do roku 2004 długość dróg o nawierzchni 

                                                 
6  Przyszedł czas na konkrety, „Euroinfrastruktura  2012” 2009, nr 4, s. 10. 
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twardej zmniejszyła się o ok. 1%, a w województwie lubelskim nastąpił wzrost  
o ok. 3%. 
 

Tabela 2 
 

Drogi publiczne o nawierzchni twardej w latach 2004–2008 (km) 
 

Województwo Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej 

2004 2005 2006 2007 2008 

Dolnośląskie 18 083,2 18 098,7 18 200,3 18 262,0 18 253,1 

Kujawsko-pomorskie 13 600,7 14 109,5 14 174,2 14 394,2 14 608,8 

Lubelskie 17 871,7 18 158,3 18 263,4 18 511,8 18 811,7 

Lubuskie 7 880,1 8 056,4 8 079,1 8 276,6 8 134,2 

Łódzkie 16 220,9 16 489,9 16 804,1 17 018,0 17 219,4 

Małopolskie 21 524,0 21 915,6 22 072,8 22371,9 22 561,2 

Mazowieckie 27 933,7 29 566,6 30 032,3 30 567,0 31 011,8 

Opolskie 8 507,4 8 362,7 8 362,8 8 394,9 8 405,5 

Podkarpackie 13 843,7 14 030,3 14 127,1 14 315,4 14 494,3 

Podlaskie 10 683,3 11 013,1 11 031,0 11 248,5 11 356,9 

Pomorskie 11 320,0 11 498,6 11 581,7 11 730,9 11 825,7 

Śląskie 19 960,1 20 183,1 20 215,9 20 220,2 20 286,0 

Świętokrzyskie 11 701,1 12 084,2 12 189,3 12 360,3 12 525,4 

Warmińsko-mazurskie 12 222,9 13 352,3 12 230,6 12 331,0 12 354,7 

Wielkopolskie 24 406,9 25 122,2 25 396,3 25 791,5 26 208,9 

Zachodniopomorskie 13 026,4 12 739,9 12 781,6 13 115,5 13 175,3 

 
Źródło: Turystyka polska w 2004 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 
2005; Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 
2008; Transport – wyniki działalności w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009. 
 
 Poza długością dróg najważniejszym miernikiem zagospodarowania drogo-
wego jest gęstość dróg na 100 km2 powierzchni. Analizując dane statystyczne, 
można zaobserwować, że wskaźnik ten różni się w poszczególnych wojewódz-
twach. Jak przedstawia się gęstość dróg o nawierzchni twardej według podziału na 
województwa, zobrazowano w tabeli 3.  
 Jak widać, najgęstszą sieć dróg o nawierzchni twardej mają województwa: 
śląskie, małopolskie i świętokrzyskie, natomiast najmniej jest ich w województwie 
warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Pomimo znacznej gęsto-
ści dróg, w niektórych z wymienionych województw ich stan jest bardzo zły (rysu-
nek 2). 
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Tabela 3 
 

Gęstość dróg o nawierzchni twardej na 100 km2 w latach 2004–2008 
 

Województwo Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej  
na 100 km2 powierzchni województwa 

2004 2005 2006 2007 2008 
Dolnośląskie 90,7 90,7 91,2 91,5 91,5 
Kujawsko-pomorskie 75,7 78,5 78,9 80,1 81,3 
Lubelskie 71,2 72,3 72,7 73,7 74,9 
Lubuskie 56,3 57,6 57,8 59,2 58,2 
Łódzkie 89,0 90,5 92,2 93,4 94,5 
Małopolskie 141,7 144,3 145,4 147,7 149,0 
Mazowieckie 78,5 83,1 84,5 85,9 87,2 
Opolskie 90,4 88,9 88,9 89,2 89,3 
Podkarpackie 77,6 78,6 79,2 79,9 80,9 
Podlaskie 52,9 54,6 54,6 55,7 56,3 
Pomorskie 61,9 62,9 63,2 64,1 64,6 
Śląskie 161,9 163,7 163,9 164,5 165,0 
Świętokrzyskie 100,1 103,2 104,1 105,7 107,1 
Warmińsko-mazurskie 50,5 51,1 50,6 50,9 51,0 
Wielkopolskie 81,8 84,2 85,1 86,5 87,9 
Zachodniopomorskie 56,9 55,6 55,8 57,3 57,5 

 
Źródło: jak pod tabelą 2. 
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Rys. 2. Stan nawierzchni dróg krajowych w poszczególnych województwach w 2008 r.  

Źródło: Raport o stanie nawierzchni dróg krajowych na koniec 2008 r., GDDKiA, War-
szawa, styczeń 2009. 
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 Na podstawie rysunku 2 można stwierdzić, że podlaskie i lubuskie to woje-
wództwa, w których stan nawierzchni dróg jest najlepszy w Polsce. Występuje tu 
również najmniejszy odsetek dróg o złym stanie nawierzchni. Także w wojewódz-
twie zachodniopomorskim odsetek dróg o dobrym stanie nawierzchni jest wysoki 
(62%). Natomiast najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o stan nawierzchni, jest 
w województwie małopolskim. Aż 32% dróg w tym województwie jest w złym 
stanie, a 21% – w stanie niezadowalającym7.  
 Na rysunku 3 zaprezentowano potrzeby remontowe, ilustrując stosunek długo-
ści sieci w stanie złym do długości sieci administrowanej w danym województwie  
i ukazując w ten sposób wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych. Czer-
wona pozioma linia oznacza średnią wielkość tego wskaźnika w skali całego kraju. 
 

 
Rys. 3. Rozkład wskaźnika natychmiastowych potrzeb remontowych w województwach 

Źródło: jak pod rys. 2. 

 
 W kilku województwach odcinki o złym stanie technicznym występują wy-
raźnie częściej niż wynosi średnia krajowa, a w województwie małopolskim wiel-
kość ta jest półtora raza większa od średniej krajowej. W województwie tym tylko 
ok. 68% sieci dróg krajowych nie wymaga przeprowadzenia natychmiastowych 
remontów. Pomimo że województwo małopolskie wykazuje największe potrzeby  

                                                 
7  Raport o stanie nawierzchni dróg krajowych na koniec 2008 r., GDDKiA, Warszawa, 

styczeń 2009, s. 18. 
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w stosunku do długości administrowanej sieci drogowej, w liczbach bezwzględnych 
przewaga należy do województwa mazowieckiego. Jednocześnie zły stan dróg  
w województwie małopolskim nie ma wpływu na ruch turystyczny w tym woje-
wództwie i liczba odwiedzających ten region jest znaczna. 
 
 
2. Ruch turystyczny w ujęciu regionalnym 
 
 W dzisiejszych czasach masowy ruch turystyczny, obejmujący zarówno przy-
jazdy i wyjazdy krajowe jak i zagraniczne, jest zjawiskiem występującym w wielu 
krajach świata. Większość krajów uprzemysłowionych przyjmuje znaczną liczbę 
turystów zagranicznych, a ich mieszkańcy podróżują za granicę lub po kraju8. Jak 
wynika z danych statystycznych, w Polsce od wielu lat turyści krajowi podróżują do 
miejscowości położonych na terenie tych samych województw (tabela 4). 
 

Tabela 4 
 

Przyjazdy turystów krajowych do miejscowości położonych na terenie województwa  
w latach 2004–2008 (mln osób) 

 
Województwo Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 
Dolnośląskie 3,1 2,9 3,0 2,2 3,2 
Kujawsko-pomorskie 2,7 2,7 2,7 2,0 2,2 
Lubelskie 2,0 1,6 2,1 1,5 2,1 
Lubuskie 1,9 0,9 1,1 1,4 1,4 
Łódzkie 1,4 1,3 1,6 1,3 0,9 
Małopolskie 3,8 3,8 3,8 3,6 3,0 
Mazowieckie 5,1 5,8 5,5 4,4 4,4 
Opolskie 0,8 0,4 0,7 0,6 0,6 
Podkarpackie 3,0 2,5 2,1 2,2 2,1 
Podlaskie 1,0 1,0 1,4 1,7 0,8 
Pomorskie 3,5 3,2 3,2 3,7 3,7 
Śląskie 3,6 2,8 3,1 1,9 2,4 
Świętokrzyskie 1,3 1,0 0,9 1,1 1,1 
Warmińsko-mazurskie 1,9 1,6 2,1 2,4 2,1 
Wielkopolskie 3,4 3,0 3,2 2,1 2,4 
Zachodniopomorskie 2,6 2,4 3,0 3,3 3,3 

 
Źródło: Turystyka polska w 2004 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 
2005; Turystyka polska w 2006 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 
2007; Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 
2008; Turystyka polska w 2008 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 
2009. 

                                                 
8  R. Davidson, Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystycznej, Warszawa 1996, s. 8. 
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 Analizując liczby zawarte w tabeli, można stwierdzić, że krajowy ruch tury-
styczny koncentruje się głównie w pięciu województwach: mazowieckim, dolnoślą-
skim, zachodniopomorskim, małopolskim i pomorskim. W województwie małopol-
skim obserwujemy w 2008 roku spadek liczby przyjezdnych krajowych w porów-
naniu z poprzednimi latami; z podobną tendencją mamy do czynienia w przypadku 
województwa mazowieckiego. Z kolei w województwach pomorskim i zachodnio-
pomorskim w latach 2007–2008 ruch turystyczny osiągnął najwyższy poziom  
w badanym okresie. Biorąc pod uwagę charakter przyjazdów, w przypadku woje-
wództw mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego większość stanowiły wy-
jazdy krótkookresowe (trwające 2–4 dni), związane głównie z wizytami u krewnych 
i znajomych. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim turyści pozo-
stawali dłużej niż 5 dni i najczęściej były to wyjazdy związane z turystyką 
i wypoczynkiem. Do województw, w których widoczny jest spadek liczby przy-
jezdnych, zaliczają się łódzkie, podlaskie i podkarpackie.  
 Zbliżona tendencja w wyborze celu podróży występuje w przypadku przyjaz-
dów turystów zagranicznych do Polski. Zjawisko to zilustrowano w tabeli 5. 
 

Tabela 5 
 
Przyjazdy turystów zagranicznych do miejscowości położonych na terenie wojewódz-

twa w latach 2004–2008 (mln osób) 
 

Województwo Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 

Dolnośląskie 0,95 1,0 1,6 1,5 1,3 

Kujawsko-pomorskie 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 

Lubelskie 1,2 1,3 1,7 1,2 0,9 

Lubuskie 0,4 0,5 0,9 0,7 0,8 

Łódzkie 1,2 1,2 0,9 0,7 0,6 

Małopolskie 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 

Mazowieckie 3,2 3,4 3,9 3,2 2,7 

Opolskie 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Podkarpackie 0,2 0,4 0,7 1,0 0,5 

Podlaskie 1,0 1,2 1,3 0,9 0,7 

Pomorskie 0,7 0,9 1,0 0,9 0,8 

Śląskie 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 

Świętokrzyskie 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 

Warmińsko-mazurskie 0,7 0,8 0,8 0,6 0,4 

Wielkopolskie 1.75 1,6 1,8 1,8 1,4 

Zachodniopomorskie 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9  

 
Źródło: jak pod tabelą 4. 
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 W przypadku przyjazdów turystów zagranicznych do Polski widoczny jest 
ogólny spadek liczby odwiedzających właściwie we wszystkich województwach. 
Jednakże przy uwzględnieniu podziału na województwa możemy zauważyć, że 
ruch turystyczny koncentruje się głównie w województwach: mazowieckim, mało-
polskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W tych województwach najczęstszym 
celem przyjazdów były turystyka i wypoczynek, odwiedziny u krewnych i intere-
sy9. Najmniej turystów w badanym okresie odwiedziło miejscowości na terenie 
województw: opolskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Z przedstawionych w artykule rozważań wynika, że transport drogowy od-
grywa bardzo ważną rolę w turystyce. Dlatego też, aby przyczyniać się do dalszego 
jego wzrostu, powinno się dążyć do maksymalnego dostosowania jego infrastruktu-
ry do potrzeb ruchu turystycznego.  
 Obecny układ dróg kołowych w Polsce nie jest równomierny w całym kraju, 
pomimo ogólnego wzrostu ich długości najwięcej tego typu dróg występuje 
w następujących województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim,  
a najmniej w województwie lubelskim i opolskim, przy czym najgęstszą sieć dróg 
kołowych ma województwo śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Najgorsza sytu-
acja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomor-
skim. Takie rozmieszczenie sieci drogowej nie w pełni odpowiada zapotrzebowa-
niu, gdyż obszarami najczęściej odwiedzanymi przez turystów są województwa: 
mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie i małopolskie, a tylko 
w części z wymienionych województw prezentowane wskaźniki, tj. długość 
i gęstość dróg, są wysokie.  
 
 

                                                 
9  Por. Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warszawa 

2008, s. 65. 
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SPATIAL ARRANGING THE INFRASTRUCTURE OF THE ROAD 
TRANSPORT IN POLAND AND FOR HER FITTING TO NEEDS TOURIST 

MOVEMENTS – OUTLINE OF THE PROBLEM 
 
 

Summary 
 
 In the article deliberations concerning the influence of the infrastructure of the 
road transport on tourist movements were expressed. In detail a distribution and a state 
of the infrastructure of the road transport and fitting him to needs in the regional presen-
tation were analysed. 
 

Translated by Teresa Gądek-Hawlena 
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INFRASTRUKTURA WIELKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH  
JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W czasach widocznej konkurencyjności i globalizacji rynku turystycznego 
znaczenie ma wiele składowych tworzących produkt turystyczny. Należy do nich 
potencjał turystyczny. Wśród elementów tego potencjału należy wyróżnić te, które 
zaspokajają potrzebę aktywności psychofizycznej związanej z motywem zdrowot-
nym oraz potrzebę kibicowania – chodzi tu o podróżowanie do współczesnych 
miejsc „walki” – rywalizacji, zgodnie z motywem sportowym. Elementem tym,  
a zarazem składnikiem produktu turystycznego, jest infrastruktura sportowo-
rekreacyjna. 
 Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wybranej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, pozwalającej realizować podróże o motywach sportowych (turystyka 
sportowa). 
 W związku z powyższym postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Jaki jest poziom infrastruktury wydarzeń sportowych pozwalającej reali-
zować kibicom (fanom) podróże o motywach sportowych? 

2. Czy w dokumentach strategicznych państwa wobec sportu i turystyki jest 
miejsce dla analizowanej infrastruktury? 

3. Czy obecna infrastruktura sportowa pozwala w Polsce na przeprowadza-
nie imprez sportowych o zasięgu globalnym? 
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1. Miejsce infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wśród składowych potencjału 
turystycznego 
 
 Potencjał turystyczny zawiera zarówno elementy środowiska geograficznego, 
jak i zachowania ludzi wykorzystywane w działalności turystycznej (rysunek 1).  
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk definiują potencjał turystyczny jako „(…) 
wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na okre-
ślonym terenie”1. 
 

 
Rys. 1. Potencjał turystyczny obszarów uzdrowiskowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, 
Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 32–33; T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geo-
grafia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 16–17. 

 
 Zasoby strukturalne potencjału turystycznego tworzą tzw. atrakcyjność tury-
styczną, kształtowaną zwłaszcza przez walory turystyczne, dostępność komunika-
cyjną oraz zagospodarowanie turystyczne. Zagospodarowanie turystyczne – okre-

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  

s. 51–57. 



Infrastruktura wielkich wydarzeń sportowych… 467

ślane również jako infrastruktura turystyczna – obejmuje przede wszystkim zespół 
urządzeń stanowiących bazę materialną turystyki, umożliwiających zaspokojenie 
potrzeb turystycznych2.  
 Jednym z elementów zagospodarowania turystycznego jest baza towarzyszą-
ca, wśród której W. Kurek wyróżnia „(…) urządzenia sportowo-rekreacyjne znajdu-
jące się na obszarze recepcji turystycznej, które umożliwiają turystom uprawianie 
różnych form rekreacji związanej np. z narciarstwem, sportami wodnymi lub spę-
dzaniem czasu wolnego w formie zabawy i rozrywki”.3 Z punktu widzenia kryte-
rium motywu (głównie zdrowotnego oraz sportowego) infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną można podzielić na: infrastrukturę stricte sportową dla przeprowadza-
nia imprez sportowych oraz infrastrukturę rekreacyjną dla uprawiania aktywności 
psychofizycznej w celach zdrowotnych. 
 
 
2. Rodzaje zasobów rzeczowych kultury fizycznej  
 
 Analizowana infrastruktura kultury fizycznej ma największe znaczenie dla 
rozwoju turystyki sportowej. Wśród tzw. udogodnień sportowo-rekreacyjnych  
w ramach infrastruktury turystyki sportowej J. Standeven, P. De Knop wyróżniają: 
mariny (przystanie), pola golfowe, lodowiska, boiska, pływalnie, ściany wspinacz-
kowe, centra czasu wolnego, wyciągi narciarskie, korty tenisowe, tory regatowe, 
urządzenia do gry w kręgle i inne4. 
 W literaturze krajowej występuje pojęcie „zasobów rzeczowych kultury fi-
zycznej”, które można traktować jako synonim terminu „infrastruktura sportowa”, 
do którego B. Ryba wlicza środki finansowe, obiekty i urządzenia sportowe oraz 
sprzęt sportowy5. A. Izydorczyk dzieli infrastrukturę sportowo-rekreacyjną z punktu 
widzenia potrzeb marketingu w następujący sposób:  

1. Ogólny poziom i przydatność zasobów rzeczowych, do których należy 
zaliczyć: 
 położenie nieruchomości i jej połączenie z głównymi centrami komu-

nikacyjnymi – dostępność obiektów, 
 stan techniczny i stopień wyeksploatowania, 
 zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, 
 stan sanitarny, wymogi ekologiczne itp. 

                                                 
2  Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 26. 
3  Ibidem. 
4  J. Standeven, P. De Knop, Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999, s. 71. 
5  B. Ryba, Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Polska Korporacja 

Menedżerów Sportu, Biblioteka Menedżera Sportu, Warszawa 2000, za: J. Dżereń, Zasoby kultu-
ry fizycznej (na przykładzie wybranych regionów województwa mazowieckiego i kujawsko-
pomorskiego) w latach 2001–2003, Wyd. Szkoły Wyższej, Płock 2007, s. 17. 
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2. Środki rzeczowe, czyli: 
 obiekty terenowe – boiska do gier, korty tenisowe, pola golfowe, 

strzelnice, bieżnie, skocznie itp., 
 obiekty kubaturowe, czyli hale sportowe, sale specjalistyczne, baseny, 

sauny, kluby fitness, siłownie itp., 
 obiekty specjalistyczne – trasy narciarskie, tory wodne (wioślarskie, 

kajakowe), przystanie żeglarskie itd., 
 wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt i urządzenia sportowe, 

obiekty rekreacyjno-turystyczne, np. pola namiotowe, hotele, lokale 
gastronomiczne i inne6. 

 B. Ryba definiuje obiekty sportowe jako „pomieszczenia otwarte i kubaturowe 
powiązane funkcjonalnie z poszczególnymi rodzajami sportu”7. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się 11 typów obiektów sportowych8, a należą do nich: stadio-
ny, boiska do gier wielkich, boiska do gier małych, hale sportowe, sale gimnastycz-
ne, urządzenia do sportów łodziowych, strzelnice, tory sportowe, pływalnie sporto-
we kryte, pływalnie sportowe otwarte, obiekty do sportów zimowych. R. Wirszyło 
dzieli urządzenia i obiekty kultury fizycznej w sposób następujący: 

 sportowo-widowiskowe przeznaczone przede wszystkim do uprawiania 
sportu w formie współzawodnictwa, a także do oglądania imprez sporto-
wych przez znaczną liczbę widzów, w tym tzw. kibiców-turystów, 

 rekreacyjne zapewniające aktywność fizyczną, 
 treningowe dla sportu zawodowego, 
 wychowania fizycznego, które mają służyć przeprowadzaniu zajęć w za-

kresie wychowania fizycznego w szkole9. 
 Współcześnie duże znaczenie dla rozwoju turystyki sportowej mają zwłaszcza 
obiekty mogące realizować wielkie imprezy sportowe, czyli głównie stadiony. Sta-
diony należą do obiektów przeznaczonych dla zawodów sportowych i treningów  
z widownią w postaci trybun otwartych lub zadaszonych. Wyposażone są one  
w jedno lub więcej boisk do gier wielkich, bieżnię i inne urządzenia sportowe oraz 
zespół obiektów pomocniczych. A. Sznajder podaje cechy wyposażenia stadionu, 
które są ważne z punktu widzenia produktu tzw. biernej turystyki sportowej – zwią-
zanej z podróżami kibiców głównie piłkarskich10. Należą do nich: 

 łatwość i wygoda dojścia do miejsc dla kibiców; 

                                                 
6  A. Izydorczyk, Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów 

Sportu, Warszawa 2003, s. 61. 
7  B. Ryba, Organizacja i zarządzanie sportem polskim, Resortowe Centrum Metodyczno-

Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1995, s. 36. 
8  Zob. Z. Pawlak, A. Smoleń, Ocena opłacalności i ryzyka komercyjnych inwestycji spor-

towych, AWF, Warszawa 2004. 
9  R. Wirszyło, Urządzenia sportowe, Arkady, Warszawa 1982. 
10  A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008, s. 114. 
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 wyposażenie stadionu pozwalające na różnego rodzaju usługi dodatkowe, 
np. gastronomiczne; 

 obszary do regulacji szybkiego przemieszczania się dużych grup ludzi; 
 możliwości dostosowania stadionów do organizowania wydarzeń z różnych 

dyscyplin sportu. 
 
 
3. Infrastruktura wydarzeń sportowych w Polsce  
 
 W Polsce występuje infrastruktura sportowa, która może być wykorzystana do 
różnego rodzaju imprez sportowych (tabela 1). 
 

Tabela 1 
 

Struktura infrastruktury wydarzeń sportowych w Polsce 
 

Rodzaj obiektu 
sportowego 

Miejsce występowania i podstawowe dane infrastruktury 

1. Obiekty obsługujące masowe imprezy sportowe 

Hale i sale widowi-
skowe 

1. Warszawa: Torwar I (COS) 5 tys. miejsc; 2. Łódź – 11,5 tys. 3. Wrocław - Hala „Stule-
cia”– 6 tys., Hala „Orbita” – 3 tys.; 4. Gdańsk – hala „Olivia” – 5 tys.; 5. Poznań – hala 
„Arena” – 4 tys.; 6. Katowice – hala „Spodek” – 10 tys. 

2. Obiekty przeznaczone dla sportów zimowych 

Skocznie narciar-
skie 

1. Zakopane – „Wielka Krokiew”: K-125; 2. Zakopane – Kompleks COS: K-85, K-60,  
K-30, K-15; 3. Wisła Centrum: K-40, K-20, K-15; 4. Wisła Łabajów: K-65, K-35; 5. Wisła 
Malinka: K-120; 6. Szczyrk Biła: K-50, K-30; 7. Szczyrk Skalite: K-85; 8. Goleszów:  
K-30, K-25; 9. Zagórz: K-40, K-20, K-15 

Wyciągi linowe 
(napowietrzne) 

1. Zakopane – Kuźnice: wyciąg kabinowy; 2. Zakopane – Wielka Krokiew (w. krzesełko-
wy); 3. Zakopane Butorowy Wierch (w. krzesełkowy); 4. Zakopane Polana Szymoszkowa 
(w. krzesełkowy); 5. Zakopane Nosal (w. krzesełkowy); 6. Zakopane Dolina Gąsienicowa 
– Kasprowy Wierch (w. krzesełkowy); 7. Zakopane Dolina Goryczkowa – Kasprowy 
Wierch (w. krzesełkowy); 8. Bielsko-Biała – Szyndzielnia (wyciąg gondolowy); 
9. Szczyrk – Skrzyczne (w. krzesełkowy); 10. Karpacz – Kopa (w. krzesełkowy); 
11. Szklarska Poręba – Szrenica (w. krzesełkowy); 12. Ustroń – Czantoria 
(w. krzesełkowy); 13. Poręba Wielka – Tobołów (w. krzesełkowy); 14. Myślenice – Chełm 
(w. krzesełkowy); 15. Szczawnica – Palenica (w. krzesełkowy); 16. Sienna – Czarna Góra 
(w. krzesełkowy); 17. Bełchatów – Hałda Kamieńsk (w. krzesełkowy); 18. Puławy  
k/ Rymanowa – Kiczera (w. krzesełkowy); 19. Krynica – Jaworzyna Krynicka 
(w. gondolowy); 20. Wierchomla – Beskid Sądecki (w. krzesełkowy); 21. Ustrzyki Dolne 
– Góra Lewarta (w. krzesełkowy); 22. Małe Ciche k/ Zakopanego (w. krzesełkowy); 
23. Łabajów k/Wisly – Góra Stożek (w. krzesełkowy); 24. Zawoja – Mosorny Groń 
(w. krzesełkowy); 25. Białka Tatrzańska – Kotelnica II (w. krzesełkowy); 26. Zakopane – 
Gubałówka (kolejka linowa-terenowa); 27. Krynica – Góra Parkowa (kolejka linowa-
terenowa); 28. Międzybrodzie Żywieckie – Góra Żar (kolejka linowa-terenowa) 

Boiska hokejowe 

1. Oświęcim – 3,2 tys. miejsc; 2. Katowice – „Spodek” – 10 tys.; 3. Katowice – Janów – 
1,5 tys.; 4. Tychy (MOSIR) – 2,7 tys.; 5. Bytom (OSIR) – 1,5 tys.; 6. Krynica (MOSIR)  
3,1 tys.; 7. Nowy Targ – 3,1 tys.; 8. Gdańsk – „Hala Olivia” – 5 tys.; 9. Sosnowiec 
(MOSIR) – 3,8 tys.; 10. Toruń – Centrum Sportowe Widowiskowe TOR-TOR – 3,3 tys.; 
11. Warszawa (COS) Torwar I – 5 tys., Torwar II – 0,65 tys.; 12. Łódź (MOSIR) –  
0,45 tys.; 13. Dębica (MOSIR) – 1 tys.; 14. Opole – 3 tys.; 15. Kraków (OSIR) – 2,5 tys.; 
16. Sanok (MOSIR) – 3 tys.; 17. Lublin (MOSIR) – 4,5 tys. 

Lodowiska do jazdy 
figurowej (hale 
lodowe) 

1. Warszawa (COS) – Torwar I, Torwar II; 2. Łódź – 0,7 tys.; 3. Gdańsk – 3 tys.; 4. Toruń 
> 1 tys.; 5. Kraków >1 tys.; 6. Opole 2. tys.; 7. Katowice „Spodek” – 10 tys.  
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Tory dla łyżwiar-
stwa szybkiego 

I. Tory mrożone sztucznie: 1. Warszawa (Stegny) 4-5 tys. miejsc; 2. Tomaszów Mazo-
wiecki 4-5 tys.; 3. Sanok 3-4 tys. 
II. Tory mrożone naturalnie: 1. Zakopane 4-5 tys.; 2. Lubin 2-3 tys. 

Tory ślizgowe 
saneczkowe 

1. Karpacz – 800 m długości (kilka tys. wzdłuż toru); 
2. Krynica – 650 m długości (kilka tys. wzdłuż toru) 

Tory biegowe 
narciarskie 

1. Jakuszyce ok. 100 km tras; 2. Zakopane pod Krokwią ok. 15 km; 3. Ustianowa – Ustrzy-
ki Dolne ok. 50 km; 4. Wisła – Kubalonka ok. 30 km. 

Trasy zjazdowe z 
homologacją FIS 

1. Zakopane – Nosal; 2. Zakopane – Kasprowy Wierch; 3. Zakopane – Polana Szymosz-
kowa; 4. Krynica – Jaworzyna Krynicka; 5. Kluszkowce – Gorce; 6. Szczyrk – Skrzyczne 
(Golgota); 7. Szklarska Poręba (Szrenica); 8. Czarna Góra (Śnieżnik); 9. Zawoja (Mosorny 
Groń); 10. Szczawnica (Palenica); 11. Ustroń (Czantoria); 12. Ustrzyki (Gromadzyń);  
13. Ustrzyki (Laworta); 14. Wierchomla (Beskid Sądecki) 

3. Inne wielkie obiekty sportowe 

Stadiony piłkarskie 

1. Chorzów (Stadion Śląski – Narodowy) 50 tys. miejsc; 2. Amica (Wronki) – 5.3 tys.; 
3. Kraków (Cracovia) – 10 tys.; 4. Szczecin (Pogoń) 18,8 tys.; 5. Katowice (GKS) – 
9,5 tys.; 6. Łęczna (Górnik) – 7 tys.; 7. Zabrze (Górnik) – 17 tys.; 8. Grodzisk Wielkopolski 
(Dyskobolia) – 5,6 tys.; 9. Poznań (Lech) – 26 tys.; 10. Płock (Wisła) – 12,8 tys.; 
11. Wodzisław Śląski (Odra) – 6,6 tys.; 12. Warszawa (Polonia) – 6 tys.; 13. Warszawa 
(Legia) – 15,4 tys.; 14. Kraków (Wisła) – 12,3 tys.; 15. Lubin (Zagłębie) – 34 tys.; 
16. Bełchatów (GKS) – 7 tys.; 17. Polkowice (Górnik) – 6,5 tys.; 18. Łódź (ŁKS) – 25 tys.; 
19. Ostrowiec Świętokrzyski (KSZO) – 8,5 tys.; 20. Opole (Odra) – 5 tys.; 21. Rybnik 
(ROW) – 10,3; 22. Mielec (Stal) – 25 tys.; 23. Jaworzno (Victoria Szczakowianka) – 7 tys.; 
24. Łódź (Widzew) – 10 tys.; 25. Bydgoszcz (Zawisza) – 20 tys. 

Hale sportowe 

1. Kołobrzeg – 2,5 tys. miejsc; 2. Słupsk – (Gryfia) – 3 tys.; 3. Gdańsk „Oliwia” – 5 tys.; 
4. Starogard Gdański – 2,5 tys. miejsc; 5. Olsztyn – 4 tys.; 6. Bydgoszcz – 7 tys.; 
7. Inowrocław – 2,5 tys.; 8. Włocławek – 4 tys.; 9. Warszawa – Torwar – 5 tys.; 
10. Pruszków 3 tys.; 11. Bełchatów – 3 tys.; 12. Łódź – 7 tys.; 13. Poznań (Arena) – 4 tys.; 
14. Piła – 3 tys.; 15. Stargard Szczeciński – 2,5 tys.; 16. Lublin – 2,5 tys.; 17. Rzeszów –  
4 tys.; 18. Tarnów – 2,5 tys.; 19. Kielce – 2,5 tys.; 20. Katowice (Spodek) – 10 tys.; 
21. Dabrowa Górnicza – 3 tys.; 22. Opole – 3 tys.; 23. Wrocław (Hala Ludowa) – 6 tys.; 
24. Wrocław (Hala Orbita) – 3 tys. 

Motocyklowe tory 
żużlowe (> 1 tys. 
miejsc siedzących) 

1. Toruń; 2. Grudziądz; 3. Rybnik; 4. Opole; 5. Krosno; 6. Zielona Góra; 7. Pila; 8. Ostrów 
Wielkopolski; 9. Bydgoszcz; 10. Wrocław; 11. Gorzów Wielkopolski; 12. Rzeszów; 
13. Gniezno; 14. Leszno; 15. Tarnów; 16. Częstochowa; 17. Gdańsk; 18. Łódź; 
19. Kraków; 20. Rawicz 

Tory wyścigów 
samochodowych 
(obiekty zamknięte) 

1. Kielce (Miedziana Góra) – 1 tys. miejsc; 2. Poznań (Przeźmierowo) – 1 tys.; 3. Poznań 
(Przeźmierowo) tor wyścigów motocyklowych 

Tory kartingowe 
wyścigowe 

1. Bydgoszcz 500-1000 miejsc; 2. Biłgoraj 500-1000; 3. Koszalin 500-1000; 4. Lublin  
500-1000; 5. Poznań (Przeźmierowo) 500-1000; 6. Suwałki 500-1000; 7. Zielona Góra 
(Stary Kisielin) 500-1000 

Tory regatowe 1. Poznań – Malta – 500 miejsc; 2. Bydgoszcz – Brdyujście – 500; 3. Kruszwica – 200 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Legienis, Infrastruktura wielkich wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 2005. 
 
 Analizując dane przedstawione w tabeli 1 należy stwierdzić, że występująca 
infrastruktura wydarzeń sportowych w Polsce nie pozwala jeszcze na przeprowa-
dzenie imprez sportowych o wymiarze globalnym (igrzyska olimpijskie, mistrzo-
stwa świata i Europy w piłce nożnej, mistrzostwa świata w lekkiej atletyce), które 
dostarczają największych efektów społeczno-gospodarczych spośród imprez tury-
styki sportowej.  
 Chociaż powyższa analiza nie obejmuje wszystkich obiektów sportowych  
w Polsce (np. basenów pływackich), to pozwala pokazać podstawową infrastrukturę 
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odpowiadającą za rozwój turystyki sportowej, a co za tym idzie przeprowadzanie 
imprez sportowych o różnym zasięgu (rysunek 2).  
 

 
Rys. 2. Piramida imprez sportowych 

Źródło: M.D. Shank, Sport marketing: strategy prospective, Prince Hall, New Jersey 
2002, s. 426. 

 
 Pomimo że trudno byłoby dzisiaj przeprowadzić, uwzględniając powyższą 
analizę, imprezy sportowe o charakterze globalnym, jednak już sportowe wydarze-
nia o charakterze międzynarodowym były przeprowadzane w Polsce. Na przykład 
przy wykorzystaniu części obiektów analizowanych w tabeli 1 oraz nowych inwe-
stycji (np. hali widowiskowo-sportowej w Łodzi „Atlas-Arena”) odbyły się w ubie-
głym roku w Polsce mistrzostwa Europy mężczyzn w koszykówce oraz mistrzostwa 
Europy kobiet w siatkówce. Z innych międzynarodowych imprez sportowych prze-
prowadzonych w Polsce w oparciu o infrastrukturę widoczną w tabeli 1 należy 
wyróżnić mistrzostwa świata wioślarzy na torze regatowym Malta w Poznaniu. Do 
znanych międzynarodowych imprez zimowych odbywających się corocznie dzięki 
infrastrukturze sportowej należy Puchar Świata w skokach narciarskich na Wielkiej 
Krokwi w Zakopanem11.  
 Jednak jak dotąd organizowane imprezy w Polsce nie posiadały rangi wyda-
rzeń globalnych według tzw. piramidy imprez sportowych (rysunek 2). Do tych 
ostatnich należą mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn. Jak wiadomo,  
w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie ma odbyć się ta trzecia w kolejności pod 
względem prestiżu impreza sportowa świata. Analizując dane zawarte w tabeli 1, 
trzeba stanowczo stwierdzić (oceniając jedynie infrastrukturę stadionową), że jesz-
cze na początku 2010 roku nie byłoby możliwe ich przeprowadzenie w Polsce  
z powodu braku odpowiednich (według FIFA) stadionów piłkarskich. Poza jednym 

                                                 
11  Obecnie powstała druga obok Wielkiej Krokwi – nowoczesna skocznia im. Adama Mały-

sza w Wiśle–Malince. 
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stadionem w Chorzowie z 50 tys. miejsc siedzących, notabene nie będącym miej-
scem przyszłych meczów w ramach Euro 2012, reszta obiektów nie spełnia suro-
wych kryteriów FIFA.  
 Jeśli chodzi natomiast o globalną imprezę sportową wielodyscyplinową, którą 
są zimowe i letnie igrzyska olimpijskie, to pod względem dywersyfikacji i standar-
dów obiektów sportowych nie ma w Polsce miasta, które mogłoby taką imprezę 
zorganizować. Powodem są zwyczajnie braki w infrastrukturze sportowej, i tak np. 
w Krakowie – jednym z miast o największym turystycznym ruchu przyjazdowym  
w Polsce, nie ma hali widowiskowo- sportowej, która pomieściłaby kilka tysięcy 
potencjalnych tzw. kibiców-turystów. Zresztą w Polsce nie ma nawet stadionu lek-
koatletycznego z prawdziwego zdarzenia, który mógłby być centralnym obiektem 
imprezy typu igrzyska olimpijskie.  
 
 
3. Znaczenie infrastruktury wielkich wydarzeń sportowych w polityce sporto-

wej i turystycznej państwa  
 
 W związku z organizacją w czterech polskich miastach piłkarskiego Euro 
2012 (tabela 2) w dokumentach strategicznych dotyczących sportu oraz turystyki 
odnaleźć można znaczenie, jakie ma dla naszego państwa infrastruktura wielkich 
wydarzeń sportowych. 

 
Tabela 2 

 
Przyszłe stadiony piłkarskie  

jako potencjalne miejsca wielkich wydarzeń sportowych w Polsce 
 

Stadion 
Pojemność 
stadionu  

(tys.) 

Koszt  
inwestycji 

(zł) 

Główne źródło 
finansowania 

Planowany rok  
zakończenia  
inwestycji 

Mecze  
podczas 

Euro 2012 

Rodzaj  
przedsięwzięcia 

Stadion 
Narodowy 

w Warszawie 
55 1,220 mld 

państwo 
(w całości) 

czerwiec 2011 r. 

mecz otwarcia mistrzostw, 
jeden ćwierćfinał i jeden  

z półfinałów, mecze 
grupowe, 

budowa 

Arena Bałtycka  
w Gdańsku 

41 672 mln 
miasto, 
państwo 

(144 mln) 
koniec 2010 r. 

mecze grupowe, jeden  
z ćwierćfinałów 

budowa 

Stadion 
Miejski 

w Poznaniu 
41 

ponad  
511 mln 

miasto, 
państwo 

(88,5 mln) 
połowa 2010 r. mecze fazy grupowej rozbudowa 

Stadion Miejski 
we Wrocławiu 

44 
ponad  

521 mln 

miasto, 
państwo 

(110 mln) 
koniec 2010 r. trzy mecze fazy grupowej budowa 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W Kierunkach rozwoju turystyki na lata 2008–2015 w tzw. obszarze prioryte-
towym I w tzw. celu I. 2 - Rozwój infrastruktury turystycznej, podkreślona jest rola 
infrastruktury sportowej. W myśl powyższego dokumentu strategicznego w turysty-
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ce koniecznym warunkiem wzmacniania konkurencyjności tworzonych produktów 
turystycznych jest, obok bazy hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej, także 
rozwój infrastruktury sportowej. Nowoczesna infrastruktura stadionowa w myśl 
powyższej strategii ma w znaczący sposób przyczynić się do podniesienia atrakcyj-
ności miejscowości oraz regionów – miejsc organizacji piłkarskiego Euro w Polsce.  
 W strategicznym dokumencie państwa wobec sportu, czyli Strategii rozwoju 
sportu w Polsce do roku 2012 wśród trzech priorytetów występuje „Rozwój infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej”. Jednym z ważniejszych działań do 2012 roku ma 
być zwiększenie możliwości wykorzystania obiektów sportowych w celu realizacji 
dużych imprez widowiskowych. Spośród wielu przedsięwzięć związanych z działa-
niami w Polsce do 2012 roku, z przyszłym rozwojem turystyki sportowej korespon-
dują w powyższej Strategii szczególnie następujące cele: 

 realizacja inwestycji remontowo-modernizacyjnych,  
 tworzenie systemów monitoringu na stadionach, 
 budowa obiektów specjalistycznych, warunkujących możliwość organizacji 

przez nasz kraj wielkich wydarzeń sportowych. 
 W powyższym dokumencie strategicznym zapisana jest potrzeba budowy 
Narodowego Centrum Sportu, ponieważ (co już zostało w niniejszym opracowaniu 
wykazane) żadne z miast w Polsce nie posiada nowoczesnego kompleksu sporto-
wego, czyli stadionu sportowego, hali widowiskowo-sportowej, wielofunkcyjnej 
krytej pływalni, który spełniałby światowe standardy, gdzie można by było organi-
zować globalne imprezy sportowe, w tym igrzyska olimpijskie. Narodowe Centrum 
Sportu w myśl Strategii miałoby powstać w stolicy kraju i być finansowane ze 
środków budżetowych państwa, środków samorządowych wspomaganych dotacja-
mi UE oraz środków pozabudżetowych w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego.  
 W Strategii doceniana jest rola infrastruktury z zakresu kultury fizycznej 
wzmacniającej potencjał turystyczny. Chodzi przede wszystkim o następujące kwe-
stie: 

 budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi ak-
tywnych form wypoczynku – szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, 
plaż, kąpielisk, przystani wioślarsko-kajakowych; 

 rozwój, modernizację i wyposażenie obiektów infrastruktury sportowej  
i rekreacyjnej (boisk, hal sportowych, stadionów, basenów, wyciągów nar-
ciarskich); 

 aktywną promocję obszarów poprzez organizację imprez sportowych rangi 
krajowej i międzynarodowej; 

 budowę strategicznych obiektów sportowych, takich jak wielofunkcyjne 
hale sportowo-widowiskowe, ośrodki szkoleniowo-sportowe, stadiony lek-
koatletyczne.  
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Podsumowanie  
 
 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna wzbogaca produkt turystyczny. Często 
usługi świadczone przy wykorzystaniu tego typu infrastruktury decydują o konku-
rencyjności turystycznej regionów.  
 Analizując krajową infrastrukturę sportową pod kątem możliwości wykorzy-
stania do przeprowadzania imprez sportowych, należy stwierdzić, że w Polsce na 
chwilę obecną możliwa jest organizacja co najwyżej międzynarodowych imprez 
sportowych, jednak nie o charakterze globalnym. 
 W dokumentach strategicznych sportu i turystyki znaleźć można deklaracje 
znaczenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jako wzmacniającej potencjał tury-
styczny, konkurencyjność produktu obszaru oraz jego wizerunek. 
 W Polsce brakuje nowoczesnego kompleksu sportowego umożliwiającego 
przeprowadzanie światowych imprez sportowych wielodyscyplinowych, jakimi są 
przede wszystkim igrzyska olimpijskie. 
 
 

THE INFRASTRUCTURE OF GREAT SPORT EVENTS  
AS ELEMENT OF PRESENT OF TOURISTIC POTENTIAL IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The aim of work is shown chosen the infrastructure sport - recreational permitting 
to realize tourism about sport motives (sport tourism). 
 It in relationship from above mentioned following investigative questions: 

1. What is the state of infrastructure of sport events permitting to realize fans 
(fans) tourism about sport motives? 

2. Is in documents of strategic of sport and tourism the place for analyzed infra-
structure? 

3. Is the present sport infrastructure permitting in Poland sport events about 
global range? 

 
Translated by Andrzej Hadzik  
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ZIELONE SZLAKI GREENWAYS JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Tworzenie tematycznych Zielonych Szlaków Greenways daje możliwość 
ukazania dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w szerokim zakre-
sie z uwzględnieniem unikatowości oraz autentyczności danego środowiska i regio-
nu w wymiarze lokalnym i transnarodowym. 
 Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka Zielonych Szlaków w Polsce, 
ich funkcji oraz programów i inicjatyw wspierających rozwój szlaków.  
 
 
1. Programy i inicjatywy wspierające rozwój szlaków 
 
 Od 2000 roku w jednoczącej się Europie działały cztery inicjatywy wspólno-
towe, tj.: EQUAL1, INTERREG III, LEADER+ oraz URBAN II. Program Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL był nowym programem Komisji Europejskiej, ukierun-
kowanym na wyrównanie szans, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nie-
równości na rynku pracy, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.  
 W Polsce Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ukierunkowana była m.in. na 
wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej, organizacji pozarządowych (trzecie-
go sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawę 

                                                 
1  EQUAL – Inicjatywa Wspólnotowa UE obowiązująca w latach 2004–2006 w Polsce, 

chociaż zakończenie wdrażania indywidualnych programów Partnerstwa na rzecz Rozwoju za-
planowano na sierpień 2007 r. i sierpień 2008 r. 
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jakości miejsc pracy. Dzięki Programowi, również w branży turystycznej, zaistniała 
możliwość współpracy i rozwoju sektora usług turystycznych, m.in. szeroko rozu-
mianej promocji miast i regionów, działań ukierunkowanych na współpracę wielu 
organizacji i podmiotów gospodarczych związanych z turystyką oraz nowych moż-
liwości edukacyjnych w tworzeniu regionalnych, sieciowych produktów turystycz-
nych. Łączenie walorów turystycznych różnych regionów rozszerza zakres tworze-
nia produktów turystycznych zarówno lokalnych, jak i ponadregionalnych. Może to 
stanowić główny czynnik zapewniający zrównoważony rozwój cennych przyrodni-
czo i kulturowo obszarów. Dzięki opracowaniu strategii i programów rozwoju od-
powiednio ukierunkowuje się rozwój ruchu turystycznego, tak aby utrzymać cen-
niejsze obszary chronione i zapewnić dalszy rozwój turystyki2. 
 W 2002 roku Polska rozpoczęła współpracę ze stowarzyszeniem Environmen-
tal Partnership for Sustainable Development (EPSD3) w ramach programu Europy 
Środkowo-Wschodniej (CEG – Central & Eastern European Greenways), zrzesza-
jącym pięć niezależnych Fundacji: Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Polsce, 
Nadace Partnerstvi w Republice Czeskiej, Nadacia Ekopolis na Słowacji, Okotars 
Alapitvany na Węgrzech oraz Fundatia pentru Parteneriat w Rumunii. Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska podjęła działania inicjujące aktywność podmiotów 
gospodarczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych i zaangażowanie  
w tworzenie Zielonych Szlaków, interpretacji4 lokalnego dziedzictwa przy pomocy 
ekomuzeów5, marketingu tradycyjnych produktów, działania na rzecz ochrony śro-
dowiska w szkołach, wdrażania ekologicznych rozwiązań w małych i średnich fir-
mach oraz w wielu innych inicjatywach.  
 W ramach powyższych działań zawiązywały się lokalne i regionalne inicjaty-
wy, określane Grupami Partnerskimi o charakterze konsorcjum, w których skład 
wchodziły m.in. samorządy lokalne, przedsiębiorstwa, firmy, organizacje pozarzą-
dowe, stowarzyszenia oraz agendy państwowe (zarządy Parków Narodowych, Lasy 
Państwowe itp.) Mają one na celu koordynację, promocję i zarządzanie szlakiem 
oraz tworzenie markowych produktów ekoturystycznych. 

                                                 
2  M. Heliak, Projekty turystyczne w ramach programu INTERREG III A i ich miejsce  

w rozwoju turystyki w regionie dolnośląskim, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, Wyd. seria 
Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2007. 

3  Environmental Partnership for Sustainable Development (EPSD) – wspiera działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji, Węgrzech, w Rumu-
nii i Bułgarii. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest członkiem tego Stowarzyszenia, 
http://www.greenways.pl/i. 

4  N. Gałuszka, Turystyka Dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych,  
Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008, s. 27–29. 

5  Zielone Szlaki Greenways. Praktyczny poradnik, red. D. Zaręba, Wyd. Fundacja Partner-
stwo dla Środowiska, Kraków–Brno 2007. 
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 W wyniku wspólnych prac powstał trzyletni projekt społeczny, związany  
z Zielonymi Szlakami Greenways, realizowany w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL.  
 

 
Rys. 1. Przebieg Bursztynowego Szlaku Greenways w Polsce 

Źródło: http://www.aevv-egwa.org/europeangreenwaysaward/award.htm. 

 
 W oparciu o organizacje pozarządowe powstała sieć ekologicznych firm so-
cjalnych, zapewniających miejsca pracy osobom zagrożonym bezrobociem i wy-
kluczeniem społecznym. 
 Na poziomie kraju wiodącym partnerem w szerzeniu promocji krajowej sieci 
zielonych szlaków jest Polska Organizacja Turystyczna, która realizuje i wspiera 
Program Central European Greenways – Zielone Szlaki w Polsce. Celem współ-
pracy jest wykreowanie markowych produktów turystycznych oraz inicjatyw na 
rzecz zrównoważonej turystyki.  
 „(…) Program CEG został włączony do strategicznego dokumentu rządowego 
POT pt.: Program promocji i rozwoju turystyki rowerowej w Polsce. (…) Jednym  
z filarów rozwoju turystyki rowerowej jest potrzeba kreowania produktów tury-
stycznych turystyki rowerowej na poziomie krajowym i regionalnym. Zielone Szla-
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ki – Greenways zostały w dokumencie przedstawione jako przykład krajowych  
i międzynarodowych produktów turystyki rowerowej”6. 
 W rozwój programu turystyki rowerowej zaangażowały się lokalne i regional-
ne organizacje turystyczne, m.in. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Małopol-
ska Organizacja Turystyczna, Mazowiecka Organizacja Turystyczna, Podlaska 
Regionalna Organizacja Turystyczna, Pomorska Regionalna Organizacja Tury-
styczna, Podkarpacka Organizacja Turystyczna. Innym ważnym partnerem w pro-
pagowaniu idei Zielonych Szlaków jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, które w 2007 roku podpisało porozumienie o współpracy. Oddziały 
PTTK zaangażowały się w wytyczanie i oznakowanie szlaków. W promocji i popu-
laryzacji szlaków dużą rolę odgrywa Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, po-
szczególne euroregiony, samorządy regionalne i lokalne, uczelnie wyższe oraz 
organizacje studenckie i placówki dyplomatyczne. 
 Idea powstawania tematycznych szlaków turystycznych z wykorzystaniem 
dziedzictwa przyrodniczego i antropogenicznego w rozwoju turystyki ma swoje 
miejsce również w nowym okresie programowym Unii Europejskiej na lata  
2007–2013. Wiodącym celem jest ochrona środowiska przyrodniczego, kreowanie 
w społecznościach lokalnych postaw proekologicznych, podnoszenie świadomości 
wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wzmacnianie inicjatyw 
społecznych i rozwoju gospodarczego.  
 
 
2. Lokalny produkt turystyczny – rozumienie oraz wskaźniki ekologicznych 

produktów turystycznych 
 
 W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji produktu turystyczne-
go, m.in. Kotler7 definiuje produkt jako cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, 
zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pra-
gnienie lub potrzebę.  
 Zatem produktem może być dobro fizyczne, usługa, osoba, miejsce, organiza-
cja, a nawet idea czy wspomnienia związane z produktem turystycznym8. Takie 
rozumienie produktu daje wiele możliwości do kreowania nowych, oryginalnych 
pomysłów, ukierunkowanych na łączenie wielu inicjatyw, wydarzeń, spuścizny 
kulturowej oraz zaangażowanie wielu podmiotów gospodarczych czy społecznych, 
ukierunkowanych na wspólny cel tworzenia nowego produktu turystycznego  
o unikatowej wartości USP (unique selling proposition)9. 
                                                 

6  Ibidem, s. 27. 
7  Ph. Kotler, Marketing , Wyd. Rebis, Poznań 2005. 
8  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata. Podręcznik, Uniwersytet Łódzki,  Łódź 2002. 
9  Ibidem, s. 109. 
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 Zaangażowane podmioty mogą się zajmować m.in. organizacją usług tury-
styczno-rekreacyjnych przyjaznych dla środowiska i opartych o lokalne dziedzic-
two przyrodniczo-kulturowe oraz promocją i sprzedażą produktów regionalnych.  
 
 
3. Charakterystyka Zielonych Szlaków Greenways 
 
 Tworzenie szlaków tematycznych daje możliwość ukazania dziedzictwa kultu-
rowego i środowiska przyrodniczego poprzez łączenie pojedynczych obiektów  
i miejscowości w logiczny temat, będący podstawą kreowania nowego produktu 
turystycznego. 
 

 
Rys. 2. Przebieg Zielonych Szlaków Greenways w Polsce 

Źródło: http://www.aevv-egwa.org/europeangreenwaysaward/award.htm. 

 
 Przy tworzeniu Zielonych Szlaków – Greenways posługujemy się pojęciami 
turystyki zrównoważonej oraz ekoturystyki. W Polsce wyróżniamy następujące 
szlaki (rysunek 2): Bursztynowy Szlak Greenways Budapeszt–Kraków, Kraków–
Gdańsk (w tym lokalne szlaki: Zielony Szlak Nowa Huta–Dłubnia w Krakowie-
Nowej Hucie – pętla miejska oraz Pierścień Jurajski Greenway, Zielony Szlak Gre-
enway Kraków–Morawy–Wiedeń, Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie, 
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Szlak Odry w Dolinie Środkowej Odry, Naszyjnik Północy Greenway na Pomorzu 
Środkowym, Podlaski Szlak Bociani). 
 Wszystkie produkty ekoturystyczne na Zielonych Szlakach Greenways łączy 
zasada wykorzystywania lokalnego potencjału i wspierania społeczności lokalnych. 
Są one tworzone w oparciu o zasoby miejscowe – usługi turystyczne, ofertę kultu-
ralną regionu, lokalne produkty i miejsca ich sprzedaży oraz inicjatywy społeczne 
(tabela 1).  
 

Tabela 1 
 

Charakterystyka Zielonych Szlaków Greenways w Polsce 
 

Nazwa szlaku Przebieg Organizacja zarządzająca 
Wydarzenia/atrakcje/ 

użytkownicy  

 
 
Bursztynowy Szlak Green-
ways  
Budapeszt–Kraków, Kraków–
Gdańsk  
 
Oznaczenie: Jarzębiną 

szlak długodystansowy na 
obszarze Polski biegnie przez 
okolice Babiej Góry, Stry-
szów, Lanckoronę, Kalwarię 
Zebrzydowska, Tyniec, 
Kraków (odcinek oznakowa-
ny) oraz przez Słowację 
i Węgry.  
Projektowany dalszy przebieg 
Kraków – Warszawa - Gdańsk 

Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska 
 

promocja lokalnej twórczości, 
tradycyjnych zawodów oraz 
dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego (tradycyjne 
święta, jarmarki) 
Użytkownicy: 
rowerzyści, piesi 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, piesza, 
konna i narciarstwo 
Oferta lokalna: szlaki 
miejskie  

Szlaki lokalne  
Zielony Szlak Nowa Huta–
Dłubnia w Krakowie-Nowej 
Hucie (pętla miejska) 

trzy rowerowe pętle tema-
tyczne łączące zabytki 
związane z Nową Hutą oraz 
ostoje przyrody oraz fortyfi-
kacje Krakowa 
 

Grupa Partnerska Forum dla 
Nowej Huty 

oferta lokalna Bursztynowego 
Szlaku 
Użytkownicy: 
rowerzyści, piesi. 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, piesza 

Szlaki lokalne  
Pierścień Jurajski Greenway  
(Jura Krakowska) 

szlak lokalny w bliskości 
miast  

Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska 

promocja dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego 
Użytkownicy: 
rowerzyści, piesi. 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, piesza, 
konna 

 
Zielony Szlak Greenway  
Kraków–Morawy–Wiedeń 
„Najdłuższa aleja drzew 
owocowych w Europie” 

szlak międzynarodowy na 
obszarze Polski, Republiki 
Czeskiej i Austrii, dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego  

Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska 
 

Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, piesza, 
konna, przyrodnicza, edukacja 
ekologiczna  
Użytkownicy: 
głównie rowerzyści, piesi, 
kajakarze 
 
Oferta lokalna: szlaki piesze 
na Śląsku Cieszyńskim 

 
Zielony Rower - Greenway 
Karpaty Wschodnie. 
Oznaczenie: Zielony Rower 

szlak międzynarodowy na 
terenie Polski biegnie przez 
Bieszczady i transgraniczny 
Rezerwat Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” oraz Podkarpa-
cie, Słowację i Ukrainę. 
Uruchomiony w 2004 roku  

Firma Społeczna „Zielony 
rower” 
 
Bieszczadzkie Towarzystwo 
Cyklistów  

promocja lokalnej twórczości 
i tradycji oraz dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowe-
go, również ochrona przyrody 
Użytkownicy: 
głównie rowerzyści 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa 
Oferta lokalna: szlaki piesze, 
narciarstwo biegowe, szlaki 
konne, kajakowe 
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Szlak Odry w Dolinie 
Środkowej Odry 
 (od Wrocławia do Szczeci-
na), a w przyszłości w całej 
dolinie Odry 

szlak długodystansowy na 
obszarze Polski, 600-
kilometrowy kajakowy 
i rowerowy Szlak Odry 

Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja” 

sieć szlaków rowerowych, 
kajakowych i tras pieszych 
(edukacyjnych) 
Użytkownicy: 
głównie rowerzyści, kajakarze 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, kajakar-
stwo 
Oferta lokalna: szlaki piesze, 
szlaki konne, kajakowe 
Wydarzenia: 
odtwarzana historia tych 
terenów,  
Święto Wina w Mieście 
Skarbów (13-14.09.08) oraz 
Dni Winobrania i Bociana (6-
7.09.08). 

 
Naszyjnik Północy Green-
way na Pomorzu Środko-
wym 
(Pomorze Środkowe, Bory 
Tucholskie i Pojezierze 
Krajeńskie) 

szlak długodystansowy ok. 
900-kilometrowy powstał na 
pograniczu województw 
pomorskiego, kujawsko-
pomorskiego, zachodnio-
pomorskiego i wielkopolskie-
go 

Fundacja Naszyjnik Północy 
Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Miasta i Gminy 
Dobrzewo 

Użytkownicy: 
głównie rowerzyści, piesi, 
kajakarze 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, konna, 
piesza, kajakowa 
Wydarzenia: 
Leśny Rajd Rowerowy 
Szlakiem Naszyjnik Północy 
(06.09.08)  
oraz Dzień Greenway na 
Szlaku Naszyjnik Północy 
(21.09.08) 

 
Podlaski Szlak Bociani 
łączący Parki Narodowe –
Biebrzański, Narwiań-
ski, Białowieski i Wigierski 

obszar łączący cztery parki 
narodowe: 
Białowieski, Narwiański, 
Biebrzański i Wigierski  

Podlaska Regionalna Organi-
zacja Turystyczna 

Użytkownicy : 
głównie rowerzyści 
Formy turystyki: 
turystyka rowerowa, jeździec-
two, kajakarstwo 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Fundacji Partnerstwa dla Środo-
wiska, Zielone Szlaki Greenways. Praktyczny poradnik, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska, Kraków–Brno 2007. 
 
 Produkt turystyczny związany z Zielonymi Szlakami Greenways powinien 
spełnić kryteria wspólnie wypracowane i przyjęte przez stowarzyszenia. Podkreśla 
się ważność oraz zasięg geograficzny szlaku – 100 procent produktu turystycznego 
powinno być realizowane w regionie przebiegu szlaku. Kolejnym kryterium jest 
oferta szlaku ukierunkowana w 70 procentach na doświadczania i odbiór inicjatyw 
lokalnych na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Baza noclegowa  
i gastronomiczna na szlaku podlega certyfikacji według założeń Programu Czysta 
Turystyka10, a produkt turystyczny musi zawierać przynajmniej jedną tradycyjną 
potrawę możliwą do degustacji. Określone są również warunki komunikacji i poru-
szania się w obszarze szlaku. Przyjmuje się, że 70% łącznego czasu turysta porusza 
się pieszo, konno lub korzysta z niezmotoryzowanych środków transportu, takich 
jak rower, kajak czy narty.  
                                                 

10  Ibidem, s. 116–121. 
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 Na szlaku są wymagane elementy edukacyjne ukierunkowane na zapoznanie 
turysty ze środowiskiem przyrodniczym oraz dziedzictwem kulturowym regionu. 
Ważnym elementem jest informacja ekoturystyczna wpływająca na kreowanie po-
staw proekologicznych wśród turystów, ich wrażliwości na ochronę przyrody  
i zrównoważony rozwój. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Łączenie walorów turystycznych różnych regionów rozszerza zakres tworze-
nia produktów turystycznych zarówno lokalnych, jak i ponadregionalnych. Może to 
stanowić główny czynnik zapewniający zrównoważony rozwój obszaru. Obecnie 
takie inicjatywy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach 
współpracy terytorialnej z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki opracowaniu strategii 
i programów można odpowiednio ukierunkować rozwój ruchu turystycznego, tak 
aby utrzymać cenniejsze obszary chronione i jednocześnie zapewnić dalszy rozwój 
turystyki. 
 W latach 2007–2013 w ramach współpracy terytorialnej wspierane są projekty 
mające na celu harmonijny, zrównoważony rozwój i ochronę dziedzictwa środowi-
ska przyrodniczego i kulturowego o zasięgu międzynarodowym i międzyregional-
nym, a także współdziałanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Poprzez szkolenia 
i doradztwo w ramach projektu została nawiązana współpraca pomiędzy przedsię-
biorstwami, jednostkami samorządowymi i organizacjami. Obecnie grupy partner-
skie są przygotowane i na tyle aktywne, aby samodzielnie ulepszać i modyfikować 
wypracowany wspólnie produkt turystyczny oraz pozyskiwać inne środki na dalszą 
komercjalizację i rozwój. 
 Za wartość dodaną projektu uznać można pobudzenie kreatywności i umiejęt-
ności współpracy indywidualnych podmiotów branży turystycznej w zakresie ini-
cjowania wspólnego, sieciowego produktu turystycznego oraz jego komercjalizacji. 
Wzajemne poznanie oraz wymiana informacji poprzez bezpośredni kontakt zaanga-
żowanych podmiotów zaowocowały powstaniem grup partnerskich oraz ekologicz-
nych produktów turystycznych (tabela 1).  
 Potencjał turystyczny regionów w Polsce jest ogromny, jednak nie wszystkie 
pomysły zostały na chwilę obecną w pełni zrealizowane. Idea tworzenia Zielonych 
Szlaków cieszy się lokalnym zainteresowaniem i przejawia się w różnorodnej ak-
tywności społecznej, co pozwoli w przyszłości na ich dalszy rozwój. 
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GREENWAYS AS A TOURISM PRODUCT 
 
 

Summary 
 
 Creating thematic Greenways gives us possibility to show in a wide spectrum 
culture heritage and environment. Greenways reflect genuineness and the unique cha-
racter of region and environment in a local and international range.  
 The aim of this article is to characterize Greenways in Poland and describe their 
functions, programs and initiatives supporting Greenways development. 
 

Translated by Marzena Heliak 
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TURYSTYKA W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMIN I WOJEWÓDZTW W POLSCE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Celem opracowania jest analiza zagadnień związanych z turystyką jako zjawi-
skiem przestrzennym w kontekście planowania zagospodarowania przestrzennego 
na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce. Turystyka i środowisko geograficz-
ne są ściśle ze sobą powiązane. Z jednej strony rozwój turystyki ma miejsce w prze-
strzeni i jednocześnie ją modyfikuje, z drugiej zaś – w dużej mierze zależy od jako-
ści walorów turystycznych. Konieczne jest zatem zachowanie równowagi pomiędzy 
wymaganiami człowieka a możliwościami środowiska przyrodniczego. Jednym  
z rozwiązań jest właściwe planowanie rozwoju turystyki i koordynacja podejmowa-
nych w tym względzie działań, a skutecznym narzędziem mogą być plany zagospo-
darowania przestrzennego.  
 
 
1. Turystyka jako zjawisko przestrzenne 
 
 Turystyka w szerokim zakresie wpływa na środowisko przyrodnicze i spo-
łeczno-ekonomiczne. Jest zjawiskiem psychologicznym, społecznym, przestrzen-
nym, ekonomicznym, kulturowym. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że 
korzysta ona z bogatego zaplecza innych nauk. W artykule skupiono się na aspek-
tach przestrzennych związanych z rozwojem turystyki.  
 Turystyka jest dziedziną szeroko korzystającą z przestrzeni, w której występu-
ją walory turystyczne, stanowiące podstawę jej rozwoju. Jak stwierdza W. Kurek, 
wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze jest najczęściej negatywny, zwłaszcza 
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wtedy, gdy turystyka ma charakter masowy i naturalna chłonność turystyczna ob-
szaru zostanie przekroczona oraz gdy środowisko jest wrażliwe i mało odporne na 
antropopresję1. To oddziaływanie jest szczególnie niekorzystne w przypadku cza-
sowej i przestrzennej kumulacji ruchu turystycznego. Wspomniany wyżej autor 
wskazuje jednak, że w niektórych przypadkach turystyka może być korzystna dla 
środowiska. Ma to miejsce na przykład wówczas, gdy część dochodów z działalno-
ści turystycznej zostaje przeznaczona na ochronę przyrody, albo gdy tworzone są 
obszary chronione na potrzeby turystyki i rekreacji2. Obecność walorów turystycz-
nych pociąga za sobą konieczność odpowiedniego zagospodarowania turystyczne-
go. Napływ turystów powoduje rozwój miejscowości i, jak pisze W. Alejziak, mię-
dzy turystyką a urbanizacją występuje silna dwustronna zależność – turystyka 
wpływa na procesy urbanizacyjne, powodując ich przyspieszenie, zaś urbanizacja 
wpływa na tempo i kierunki rozwoju turystyki3. Niemniej jednak zjawisku towarzy-
szą także procesy niekorzystne, w tym zaburzenia ładu przestrzennego. Należy  
w tym kontekście wspomnieć o innych zmianach ujemnych, takich jak: wkraczanie 
budownictwa na tereny zielone czy spekulacja gruntami budowlanymi. Według  
B. Meyer wielowymiarowość turystyki powoduje, ze oddziałuje ona na wszystkie 
elementy układów przestrzenno-funkcjonalnych, a wśród nich na: 

 walory turystyczne, zmieniając ich formę i jakość; 
 zagospodarowanie przestrzenne, zajmując najlepsze lokalizacje przestrzen-

ne i tworząc specyficzny układ elementów w przestrzeni; 
 lokalną infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną, jej zróżnicowanie, 

ilość, jakość, lokalizację przestrzenną, poziom wykorzystania; 
 lokalną infrastrukturę techniczną i społeczną; 
 podmioty gospodarcze, kreując otoczenie ich funkcjonowania, bez względu 

na rodzaj prowadzonej działalności;  
 samorząd terytorialny, który, uznając dominujące znaczenie turystyki dla 

funkcjonowania obszaru, działa na rzecz jej rozwoju; 
 miejscową społeczność, określając reguły i poziom życia w regionie; 
 pozycję konkurencyjną regionu, kształtując atrakcyjność turystyczną i in-

westycyjną obszaru4. 
 Konieczne jest zatem zachowanie równowagi, właściwych proporcji pomię-
dzy wymaganiami człowieka a możliwościami środowiska przyrodniczego. G. Go-
łembski wskazuje na szereg metod stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu prze-
strzennym, takich jak: określanie kryteriów atrakcyjności turystycznej, wyznaczanie 

                                                 
1  W. Kurek, Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków 2004, s. 161. 
2  Ibidem. 
3  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 44. 
4  B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, 

,,Rozprawy i Studia”, T. (DCCL) 676, WNUS, Szczecin 2008, s. 189. 
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obszarów odpowiadającym tym kryteriom, określanie lokalizacji ogólnej infrastruk-
tury turystycznej, określanie lokalizacji szczegółowej, analiza marketingowa pla-
nowanych przedsięwzięć, opracowywanie studium opłacalności, wybór najlepszych 
źródeł finansowania przedsięwzięć, analiza gospodarki finansowej samorządów 
terytorialnych, działań marketingowych prowadzonych na szczeblu regionu, zasad 
zarządzania zintegrowanym produktem turystycznym dla poprawy jakości ofero-
wanego produktu5.  
 
 
2. Założenia terminologiczne 
 
 Definicja przestrzeni turystycznej jest w literaturze różnorodnie interpretowa-
na6. J. Warszyńska i A. Jackowski w latach 70. zaproponowali, by przez określenie 
to rozumieć „część przestrzeni geograficznej i społeczno-ekonomicznej, w której 
zachodzą zjawiska turystyczne”7. W. Cabaj i Z. Kruczek przedstawili następującą 
definicję: „przestrzeń turystyczna to część przestrzeni, w której nastąpił rozwój 
zjawisk turystycznych, posiada ona hierarchiczną strukturę, w której wyróżnia się 
jednostki różnego rzędu”8. Spośród wielu cech przestrzeni turystycznej należy pod-
kreślić, że ma ona charakter względny – nie może istnieć bez podmiotu, którym jest 
człowiek9. Uwagę pojęciu przestrzeni turystycznej i zachodzącym w niej zjawiskom 
poświęca S. Liszewski. Autor, biorąc pod uwagę różnorodną aktywność turystyczną 
człowieka, wyróżnia pięć typów przestrzeni turystycznej: 

 eksploracji turystycznej, 
 penetracji turystycznej, 
 asymilacji turystycznej,  
 kolonizacji turystycznej, 
 urbanizacji turystycznej10. 

 Z poruszaną tematyką koresponduje pojęcie zagospodarowania przestrzenne-
go. W ujęciu planistycznym zagospodarowanie przestrzenne to „całość czynności 
planowania rozmieszczenia na danym obszarze ludności oraz infrastruktury spo-
łeczno-technicznej i gospodarczej w celu racjonalnego zagospodarowania, funkcjo-

                                                 
5  Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 285. 
6  Zob. B. Włodarczyk,  Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary, cechy, 

http://www.turyzm.edu.pl/wlodarczyk/T_2007_17_1_2.pdf, 4.01.2010. 
7  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 31. 
8  W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków 2007, s. 200. 
9  B. Włodarczyk, op.cit. 
10  S. Liszewski, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, 

http://www.turyzm.edu.pl/obrazki/liszewski.pdf, 5.01.2010. 
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nowania i użytkowania tego obszaru, z uwzględnieniem ochrony środowiska i jako-
ści życia”11.  
 Finalnym celem zagospodarowania przestrzennego jest ład przestrzenny. To 
pojęcie również doczekało się wielu prób zdefiniowania. W związku z poruszanymi 
zagadnieniami wykorzystano określenie zawarte w Ustawie z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. „Ład przestrzenny to takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia  
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
estetyczne”12. Planowanie rozumiane jest jako wyznaczanie celów i sposobów ich 
realizacji. Z kolei planowanie przestrzenne dotyczy określonych jednostek admini-
stracyjnych lub ich części13. L.A. Dębski wskazuje na cele planowania przestrzen-
nego, wśród których znajduje się zapewnienie prawidłowego rozwoju poszczegól-
nych obszarów kraju14. Zdaniem J. Płockiej planowanie, będące procesem ciągłym, 
powinno obejmować następujące elementy: dokumentowanie ocen stanu zagospo-
darowania przestrzennego (prowadzenie badań i studiów, opracowywanie prognoz 
w tym zakresie), opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, ustale-
nie lokalizacji inwestycji, kontrolę realizacji planu zagospodarowania przestrzenne-
go15. Autorka wskazuje również na konieczność uwzględnienia badań potrzeb, wy-
ników badań kompleksowych związanych z ochroną przyrody, kulturą, warunkami 
demograficznymi, obronnymi, wymagań związanych z ochroną środowiska, po-
rządku zabudowy, oceny skutków zagospodarowania, które mogą wystąpić w kraju 
i poza jego granicami16. 
 
 
3. Formułowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
 
 Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu teryto-
rialnego i organy administracji rządowej zostały określone głównie w Ustawie 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Związek wykazują też inne przepisy, np. Prawo budowlane, Prawo ochrony środo-
                                                 

11  B. Meyer, op.cit., s. 156. 
12  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

Dz.U. 2003, nr 80 poz. 717. 
13  M. Baranowska-Janota, D. Ptaszycka-Jackowska, Plany zagospodarowania przestrzen-

nego parków narodowych. Metody i zasady sporządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej  
i Komunalnej, Warszawa 1987, s. 21. 

14  L.A. Dębski, Zagospodarowanie turystyczne, Skrypty Nr 130, Akademia Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1978, s. 15.  

15  J. Płocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. II, Wydawnic-
two Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 2002, s. 174. 

16  Ibidem. 
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wiska oraz szereg ustaw szczegółowych; około 60 ustaw i ponad 100 aktów wyko-
nawczych, a także ustawy ustrojowe17.  
 W Polsce system planowania przestrzennego obejmuje trzy szczeble władzy 
publicznej: gminny, wojewódzki, krajowy. Na poziomie lokalnym pierwszym kro-
kiem jest podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dal-
szym postępowaniu wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Według raportu 
PAN pod koniec 2007 roku niemal wszystkie gminy na terenie kraju posiadały 
studia gminne18. Kolejne działania zmierzają do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W planie tym określa się między innymi zasady 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Pod ko-
niec 2007 roku 2192 gminy w Polsce miały plany miejscowe (w gminach tych 
obowiązywało 37 071 takich planów)19. Wzrost liczby planów miejscowych w skali 
kraju w latach 2006–2007 był niemal dwukrotnie wyższy niż w okresie 2005–2006 
i czterokrotnie wyższy niż w latach 2004–200520. W 2007 roku w największym 
stopniu wzrosła powierzchnia objęta planami miejscowymi w następujących miej-
scach: 

 województwach południowych, zwłaszcza w dolnośląskim i śląskim, 
 województwach północnych, zwłaszcza w pomorskim, 
 w aglomeracji stołecznej, 
 w niektórych innych regionach, np. na północnym Mazowszu, Kielecczyź-

nie, południowym Podlasiu21. 
 Niemniej jednak gminy są dość suwerenne w planowaniu rozwoju, na co 
zwraca uwagę M. Jaśkiewicz, podkreślając przy tym, że gminy z tej suwerenności 
korzystają, niejednokrotnie nie czekając na rozstrzygnięcia polityki na szczeblu 
regionalnym (plany, wnioski o fundusze europejskie), jako że rozwiązują przede 

                                                 
17  Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Minister-

stwo Budownictwa, Warszawa 2007, s. 152, http://www.mi.gov.pl/248eca5ec-2631d.htm, 
30.11.2009. 

18  Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, 
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyc-
kiego, Warszawa 2008, s. 13, http://www.mi.gov.pl/files/0/1789468/RAPORTcao2007.pdf, 
10.12.2009. 

19  P. Śleszyński, Planowanie przestrzenne w gminie, http://samorzad.infor.pl/-
gospodarka/gospodarka-nieruchomosciami/105599,Planowanie-przestrzenne-w-gminie.html, 
20.12.2009. 

20  Ibidem. 
21  Ibidem. 
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wszystkim lokalne problemy pilne, niekoniecznie ważne dla rozwoju22. Zdaniem 
autora jest to wynikiem szukania rozwiązań doraźnych, a także tego, że gminy nie 
stać dziś na kształtowanie jakości przestrzeni, a w odniesieniu do inwestycji  
i przedsięwzięć lokalnych akceptują tylko to, co muszą (konieczność uzgodnień), 
co może przynieść wymierne korzyści, nie obciąża lokalnych budżetów i nie przy-
nosi konfliktów ze społecznością lokalną23. Czasami też brak ponadlokalnych in-
strumentów planowania przestrzennego, co może spowodować prowadzenie przez 
gminy indywidualnej polityki rozwojowej, konkurencyjnej do gmin sąsiednich24.  
W odniesieniu do gmin o funkcji turystycznej, jako że wykazały w okresie porów-
nawczym zmniejszenie wskaźnika pokrycia planami miejscowymi, pozostają ob-
szarami o dużym prawdopodobieństwie konfliktów przestrzennych25. Problem się 
potęguje w przypadku obszarów cennych przyrodniczo i terenów objętych ochroną 
prawną. Odrębną kwestię stanowi fakt, że ruch turystyczny odznacza się dużą kon-
centracją przestrzenną. Dla przykładu w gminach położonych w obszarze nadmor-
skim presja turystów skupia się w pasie 1–2 km od brzegu morza i często ponad 
połowa gminy nie uczestniczy w ruchu turystycznym26. Odsetek pokrycia gotowy-
mi i zatwierdzonymi planami w gminach pełniących funkcje turystyczne jest sto-
sunkowo niski i w 2007 roku wyniósł 21,2%27. Konflikty przestrzenne są rzadsze na 
obszarach pokrytych planami zagospodarowania przestrzennego. W gminach tury-
stycznych konflikty wiążą się z budową infrastruktury turystycznej, szczególnie 
jeśli wcześniej nie zaplanowano dojazdu i miejsca na parkingi. Wokół miast pro-
blemy pojawiają się w przypadku indywidualnej zabudowy turystycznej, a w są-
siedztwie parków narodowych problemem staje się zabudowa letniskowa w odnie-
sieniu do gospodarki ściekowej i dostępności komunikacyjnej oraz budowa lub 
rozbudowa nowych kompleksów turystycznych, np. wyciągów narciarskich. Ostat-
nio zaś władze gmin zgłaszają problemy dotyczące możliwości powstania inwesty-
cji i modernizacji w związku z istnieniem obszarów Natura 2000 (skomplikowana 

                                                 
22  M. Jaśkiewicz, Relacje między metropolią a obszarem metropolitalnym, Materiały z se-

minarium, 27 lipca 2004 r., Kraków; Problemy metodologiczne opracowania planów zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów metropolitalnych, http://www.malopolskie.pl/Planowanie/-
Informacje/?id=682, 20.12.2009. 

23  Ibidem. 
24  A. Pancewicz, Planowanie przestrzenne w procesie transformacji zdegradowanego  

krajobrazu przyrodniczego, Techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 
http://bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources/CT/CzasopismoTechniczne_7A_2007/PancewiczA/Plano
waniePrzestrzenne/pdf/PancewiczA_PlanowaniePrzestrzenne.pdf, 20.12.2009. 

25  Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, 
Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyc-
kiego, Warszawa 2008, s. 39, http://www.mi.gov.pl/files/0/1789468/RAPORTcao2007.pdf, 
10.12.2009. 

26  Ibidem. 
27  Ibidem. 
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procedura uzyskania zezwoleń oraz podwyższanie kosztów)28. Większość konflik-
tów pomiędzy funkcją turystyczną a ochroną środowiska pojawia się w kontekście 
rozwiązań gospodarki ściekowej i dostępu do wody, strefy ochronnej wód po-
wierzchniowych, szerokości i przebiegu dróg na terenie zabudowy letniskowej, 
zabudowy i odległości od dróg krajowych oraz zjazdów od dróg publicznych, do-
stępu do dróg publicznych, trudności z utrzymaniem zimowych dojazdów zwłasz-
cza na obszarach górskich29. Według autorów Raportu o stanie i uwarunkowaniach 
prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku „(…) na poziomie lokalnym 
nie istnieje spójny i wyczerpujący system monitoringu procesów inwestycyjnych,  
w tym przekształcania przestrzeni. Samorządy gminne na ogół nie gromadzą i nie 
analizują nawet tak podstawowych informacji, jak liczba i struktura wydawanych 
(przez starostwa powiatowe) pozwoleń na budowę. Jest to poważną przeszkodą  
w ocenie faktycznych procesów i zagrożeń wynikających z zagospodarowania prze-
strzennego. Często też gromadzone dane są rozbieżne z danymi w starostwach 
(ogólna ich liczba, rok wydania decyzji, wielkość działki itp.)”30. 
 Poza organami gminy ogromną rolę w planowaniu przestrzennym pełni samo-
rząd województwa. Do jego zadań należy kształtowanie i prowadzenie regionalnej 
polityki przestrzennej. Instrumentem w tym działaniu jest plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa. Obecnie wszystkie województwa posiadają uchwa-
lone plany zagospodarowania przestrzennego31. 
 W przypadku województwa o przystąpieniu do sporządzania planu zagospo-
darowania przestrzennego decyduje sejmik województwa, podejmując stosowną 
uchwałę. Sejmik także uchwala plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa. Jest to poprzedzone szeregiem czynności, w tym sporządzeniem projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, a co za tym idzie uzyskaniem wymaganych ustawowo opinii o projek-
cie planu. 
 W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się 
ustalenia strategii rozwoju województwa, a także ustalenia koncepcji przestrzenne-
go zagospodarowania kraju. Brane są przy tym pod uwagę podstawowe elementy 
sieci osadniczej województwa i ich powiązania komunikacyjne oraz infrastruktu-
ralne, w tym kierunki powiązań transgranicznych, system obszarów chronionych,  

                                                 
28  Ibidem. 
29  Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, 

Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyc-
kiego, Warszawa 2008, s. 191, http://www.mi.gov.pl/files/0/1789468/RAPORTcao2007.pdf, 
10.12.2009. 

30  Ibidem. 
31  Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Minister-

stwo Budownictwa, Warszawa 2007, s. 154, http://www.mi.gov.pl/2-48eca5ec2631d.htm, 
30.11.2009. 
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w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony 
uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,  
a w szczególności obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, tury-
styki oraz gospodarki morskiej i gospodarki wodnej32. Uwzględnia się także obsza-
ry problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolital-
ne, obszary wsparcia, narażone na niebezpieczeństwo powodzi, granice terenów 
zamkniętych i stref ochronnych, obszary występowania udokumentowanych złóż 
kopalin33. Procedura sporządzania tego planu obejmuje następujące czynności: 

 przygotowanie projektu planu (lub jego aktualizacji) przez zarząd woje-
wództwa; 

 przeprowadzenie uzgodnień projektu planu w zakresie programów zadań 
rządowych i zaopiniowanie tego dokumentu w pozostałym zakresie przez 
ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej  
i mieszkaniowej oraz zaopiniowanie projektu planu przez organy gmin  
i powiatów (miast na prawach powiatu); 

 uchwalenie projektu planu przez sejmik województwa; 
 przekazanie przez marszałka województwa uchwały o przyjęciu planu za-

gospodarowania przestrzennego województwa wraz z wykazami zadań 
rządowych i samorządowych województwa w celu ogłoszenia ich w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym, co stanowi warunek prawomocności pla-
nu34. 

 Na szczeblu krajowym sporządza się koncepcję przestrzennego zagospodaro-
wania kraju, która uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu  
o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania35. Koncepcja 
ta jest aktem planistycznym i stanowi podstawę kształtowania polityki przestrzennej 
państwa. Należy podkreślić, ze poza wyżej wymienionymi pojawiły się także inne 
inicjatywy planistyczne. Na przykład w związku z działalnością Porozumienia Zie-
lone Płuca Polski powstały dokumenty stanowiące syntezę studiów zagospodaro-
wania przestrzennego województw uczestniczących w przedsięwzięciu36. 
 Niektórzy autorzy zwracają uwagę na niedoskonałość rozwiązań ustawowych 
w zakresie planowania przestrzennego. B. Kolpiński uważa, że krytyka wynika 
między innymi z faktu, iż procedura sporządzania miejscowych planów zagospoda-

                                                 
32  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…, 

op.cit. 
33  Ibidem. 
34  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
35  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…, 

op.cit. 
36  Polska przestrzeń…, op.cit. 
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rowania przestrzennego jest długotrwała i skomplikowana37. J. Polski twierdzi na-
tomiast, że w Polsce krytykowane są w zasadzie wszystkie ustawy związane z pla-
nowaniem przestrzennym, a zwłaszcza te, które wchodziły w życie w latach 1994  
i 200338. Autor proponuje podejście systemowe do zarządzania w gospodarce prze-
strzennej, zaznaczając, że między szczeblami lokalnym i regionalnym nie ma wła-
ściwych powiązań integrujących cały system planowania przestrzennego, co powo-
duje praktycznie dezintegrację i niesprawność całego systemu39. Tymczasem  
w planie powinno się ustalić miejsca lokalizacji zadań samorządowych  
i rządowych, uwzględnić zróżnicowanie dotychczasowego sposobu i warunków 
zagospodarowania województwa, rozlokowania i funkcjonowania ośrodków subre-
gionalnych, obszarów o wyraźnie dominujących funkcjach oraz takich  
o wyraźnie zarysowanych szansach i zagrożeniach dla rozwoju40.  
 Niemniej jednak, jak wynika z powyższych rozważań, problematyka turystyki 
jest w ujęciu przestrzennym rozpatrywana zarówno w planach miejscowych,  
jak i tych tworzonych na innych szczeblach jednostek administracyjnych. Jeśli zaś 
odgrywa na danym obszarze istotną rolę w jego aktywizacji gospodarczej  
i rozwoju, winna być przedmiotem dodatkowych opracowań planistycznych, sta-
nowiących podstawę do ujmowania problematyki turystycznej w tworzeniu planów 
zagospodarowania przestrzennego. O. Rogalewski już w latach 70. ubiegłego wieku 
zwracał uwagę na to, że na obszarach o najcenniejszych walorach turystycznych 
cała gospodarka przestrzenią musi być podporządkowana potrzebom turystyki,  
a dla pozostałych obszarów o walorach turystycznych muszą być ustalone konkret-
ne zasady i warunki koegzystencji między turystyką a innymi rodzajami działalno-
ści gospodarczo-przestrzennej41.  
 
 

                                                 
37  B. Kolpiński, Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego w: Zało-

żenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego, Instytut Gospodarki Przestrzennej  
i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 1998, s. 145. 

38  J. Polski, Systemowe planowanie przestrzenne a ochrona środowiska, Techniczne Wy-
dawnictwo Politechniki Krakowskiej, http://bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources/CT/Czasopismo-
Techniczne_7A_2007/PolskiJ/SystemowePlanowanie/pdf/PolskiJ_SystemowePlanowanie.pdf, 
30.11.2009. 

39  Ibidem. 
40  Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego, Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej, Oddział Kraków, Kraków 1998, s. 41. 
41  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1974, s. 37. 
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4. Turystyka w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma-
łopolskiego 

 
 Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopol-
skiego został przyjęty uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskie-
go z dnia 22 grudnia 2003 roku42. W skład opracowania wchodzą: tekst planu  
i część graficzna. Dokument ten jest:  

 głównym elementem systemu planowania przestrzennego w wojewódz-
twie, 

 służy do określenia przestrzennych aspektów polityki rozwojowej, 
 jest dokumentem, za którego pośrednictwem ustalenia strategii rozwoju są 

przenoszone do planowania miejscowego,  
 zawiera przestrzenne odniesienia zadań rządowych wpisanych do rejestru  

i samorządu województwa, umieszczonych w programach wojewódzkich, 
polegające na ustaleniu obszarów, na których przewiduje się ich realiza-
cję43.  

 Należy podkreślić, że zasadniczym oczekiwaniem wobec planu jest prze-
strzenne przedstawienie ustaleń strategii rozwoju województwa. 
 W ramach planu wyróżniono uwarunkowania rozwoju, które podzielono na 
zewnętrzne i wewnętrzne. Wskazano także strefy i obszary problemowe. W pierw-
szej grupie znalazły się zagadnienia dotyczące miejsca Małopolski w Europie  
i kraju, a także powiązań z województwami ościennymi oraz ze Słowacją. Z kolei 
do uwarunkowań wewnętrznych zaliczono uwarunkowania przyrodnicze, kulturo-
we, społeczne (w tym sport, turystyka rekreacja i agroturystyka), gospodarcze  
i techniczne (w tym transport)44. Wyznaczono także cele zagospodarowania prze-
strzennego województwa małopolskiego i kierunki działań w następujących stre-
fach: ekologicznej, kulturowej, społecznej, integracji przestrzennej, gospodarczej, 
technicznej, oraz w odniesieniu do integracji z regionami słowackimi i wykaz tere-
nów zamkniętych. W końcowej części wskazano na inwestycje celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym.  
 Bezpośrednio do zagadnień związanych z turystyką w planie odniesiono się 
przy okazji uwarunkowań wewnętrznych zagospodarowania przestrzennego, tu  
w ramach uwarunkowań społecznych poruszone zostały kwestie turystyki, rekreacji 
i agroturystyki. W ramach strefy społecznej znalazło się miejsce dla turystyki  
i agroturystyki. W przypadku uwarunkowań wewnętrznych poruszono też kwestie 
ochrony środowiska przyrodniczego i uwarunkowania kulturowe. W odniesieniu do 
uwarunkowań zewnętrznych zwraca się na przykład uwagę na współpracę ze Sło-

                                                 
42  www.malopolskie.pl/Planowanie/Informacje. 
43  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
44  Ibidem. 
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wacją przy wyznaczaniu szlaków kulturowych, problemach ochrony środowiska  
i możliwości realizacji wspólnej polityki proekologicznej. Uzupełnieniem są kwe-
stie związane z elementami infrastruktury technicznej. W ramach zaś wyznaczania 
kierunków zagospodarowania przestrzennego uwypuklono znaczenie turystyki  
i agroturystyki. Wskazano również wiodące formy turystyki i wypoczynku w wo-
jewództwie małopolskim, a są to: turystyka przyrodnicza, turystyka kulturowo-
etniczna, turystyka kwalifikowana, agroturystyka, turystyka transgraniczna i mię-
dzynarodowa45. W przypadku agroturystyki natomiast podkreślono rolę władz sa-
morządu lokalnego w jej rozwoju. Niemniej jednak za główny stymulator rozwoju 
województwa uznany został rozwój infrastruktury transportowej. Zważywszy na to, 
że dostępność komunikacyjna stanowi jeden z elementów atrakcyjności turystycz-
nej, można przypuszczać, że w konsekwencji poprawa jej stanu przyczyni się do 
podniesienia atrakcyjności regionu dla turystyki. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka w szerokim zakresie wpływa na środowisko przyrodnicze i spo-
łeczno-ekonomiczne. Jest przy tym dziedziną szeroko korzystającą z przestrzeni,  
w której występują walory turystyczne stanowiące podstawę jej rozwoju. Oddziału-
je jednak na tę przestrzeń najczęściej negatywnie. Kształtowanie procesów związa-
nych z rozwojem turystyki w sposób żywiołowy pociąga za sobą zagrożenie  
w postaci degradacji środowiska przyrodniczego, a także zaburzenia ładu prze-
strzennego i szereg innych konsekwencji. W związku z powyższym pojawia się 
konieczność systemowego i metodycznego podejścia do zagadnienia rozwoju tury-
styki w ujęciu przestrzennym. Przy planowaniu właściwego wykorzystania zaso-
bów i walorów turystycznych szczególna rola przypada planowaniu przestrzenne-
mu. Na wielu terenach, szczególnie tych o dużym potencjale turystycznym, wymogi 
związane z rozwojem turystyki powinny stanowić strategiczny wyznacznik rozwoju 
przestrzennego. Tymczasem obszar kraju jest w dalszym ciągu słabo pokryty miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co w konsekwencji wpływa 
na chaos w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Właściwie opracowane tego 
rodzaju dokumenty oraz poszukiwanie nowych kierunków zagospodarowania na 
rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej mogą okazać się pomocnym narzę-
dziem w planowaniu turystyki w kontekście rozwoju zrównoważonego. 
 
 

                                                 
45  Ibidem. 



Izabela Kapera 496 

TOURISM IN SPATIAL MANAGEMENT PLANS  
AT THE LEVEL OF MUNICIPALITIES AND VOIVODESHIPS IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The purpose of the study was to analyse the issues related to tourism as a spatial 
phenomenon in the context of spatial management planning at the local and regional 
level. To a great extent, tourism impacts on the natural and socio-economic environ-
ment. At the same time, it is an area broadly using the space with tourist assets that form 
the basis for its development. However, this is usually a negative impact on this space. 
Shaping of the processes related to the development of tourism brings about the risk of 
degradation of the natural environment, as well as distortion to the spatial order, and  
a number of other consequences. Therefore, there is a need for systemic and methodical 
approach to the issue of the development of tourism in the spatial aspect. When plan-
ning the appropriate use of the tourist resources and assets, special role is to be held by 
spatial planning. Appropriately prepared spatial development plans and searching for 
new directions for management in order to improve attractiveness for tourist purposes, 
may prove a helpful tool when planning tourism in the context of sustainable develop-
ment. 
 

Translated by Letterman Sp. z o.o. Agencja Tłumaczy Zawodowych Kraków 
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Wprowadzenie 
 
 System transportu publicznego odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu we-
wnętrznej dostępności transportowej regionów, a tym samym wpływa na wzrost ich 
atrakcyjności turystycznej.  
 Poziom natężenia potoków pasażerskich w transporcie publicznym jest ściśle 
związany z występowaniem zjawiska sezonowości w regionach turystycznych.  
W okresie lata liczba turystów zainteresowanych dotarciem do miejsca destynacji 
turystycznej, jak również przemieszczających się wewnątrz regionu znacząco ro-
śnie. Sytuacja taka wpływa na działania podejmowane przez organizatorów trans-
portu publicznego, tj. odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego, które – 
dostrzegając rosnący popyt na usługi transportowe – decydują się najczęściej na 
zwiększenie podaży poprzez wprowadzanie dodatkowych połączeń oraz bardziej 
pojemnych środków transportu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prywat-
nych firm przewozowych, zajmujących się regularnym przewozem osób w trans-
porcie drogowym, które – dostrzegając możliwość zwiększenia przychodów uzy-
skiwanych z obsługi ruchu turystycznego – decydują się na wprowadzanie w sezo-
nach turystycznych zmian pozwalających na zabezpieczenie potrzeb przewozowych 
turystów. Działania te podejmowane przez różne podmioty najczęściej nie są ze 
sobą w żaden sposób powiązane, a w ich wyniku często dochodzi do występowania 
silnej walki konkurencyjnej, która zaburza funkcjonowanie systemu transportu 
publicznego w regionie. 
 Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka i analiza systemu pu-
blicznego transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza drogowego i kolejowego, oraz 
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określenie jego roli w obsłudze ruchu turystycznego w województwie zachodnio-
pomorskim.  
 
 
1. Charakterystyka sieci transportu publicznego w województwie zachodnio-

pomorskim 
 
 Przedmiotem rozważań podejmowanych w niniejszej pracy jest transport pu-
bliczny osób, dlatego na wstępie podjęto próbę usystematyzowania zakresu poję-
ciowego dotyczącego omawianego zagadnienia. Zgodnie z definicją zawartą  
w projekcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, pod pojęciem tym należy 
rozumieć „powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określo-
nych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyj-
nych lub sieci komunikacyjnej”1. Uznano jednak, iż zakres prezentowanej powyżej 
definicji nie oddaje w pełni istoty opisywanego zagadnienia, dlatego też w niniej-
szym opracowaniu podjęto próbę wypracowania spójnej definicji pojęcia „transport 
publiczny”, posługując się przy tym terminologią prezentowaną przez O. Wyszo-
mirskiego2. Transport publiczny zdaniem O. Wyszomirskiego powinien być rozu-
miany jako „usługa przewozu dostępna dla wszystkich, którzy uiszczą taryfową lub 
umowną cenę za przewóz i zgodzą się na stosowanie pewnych regulaminowych 
norm przewozowych”3. Dodatkowo definicję tę należy uzupełnić o stwierdzenie, że 
transport publiczny odnosi się do wszystkich dostępnych dla pasażera środków 
transportu, a jedynym ograniczeniem wyznaczającym zakres przytaczanego pojęcia 
jest kryterium jego dostępności4. Ponadto usługa taka najczęściej jest świadczona  
w oparciu o przygotowany przez wykonawcę i podany do publicznej wiadomości 
rozkład (transport publiczny regularny). Rzadziej będzie ona wykonywana indywi-
dualnie w przypadku wystąpienia doraźnego zapotrzebowania (transport publiczny 
nieregularny). Biorąc pod uwagę pojemność środków transportu wykorzystywa-
nych do realizacji usług transportowych, można dodatkowo wyodrębnić publiczny 
transport zbiorowy (np. przewozy autobusowe lub kolejowe) oraz publiczny trans-
port indywidualny (np. przewóz taksówką).  
 W związku z powyższymi rozważaniami, dla potrzeb niniejszej pracy pod 
pojęciem „transportu publicznego”, lub też – idąc dalej – „publicznego transportu 
zbiorowego”, należy rozumieć usługę przewozu osób realizowaną przez przewoź-
ników zgodnie z wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości rozkładem 

                                                 
1  Projekt ustawy z dnia 13 stycznia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
2  O. Wyszomirski, Rynek przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-

skiego, Gdańsk 1994. 
3  Ibidem, s. 31. 
4  Szerzej: P. White, Public transport: Its Planning, Management and Operation, Rout-

ledge, Oxon 2009, s. 17. 
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jazdy, dostępną dla wszystkich odbiorców, którzy uiszczą taryfową cenę za prze-
wóz oraz zgodzą się na stosowanie regulaminowych norm przewozowych. Przy 
czym każdorazowo usługa ta oferowana jest dla więcej niż jednego klienta. 
 Odpowiednio zorganizowany i sprawnie funkcjonujący publiczny transport 
zbiorowy pełni istotną rolę w zapewnieniu wewnętrznej dostępności transportowej 
regionów. Pod pojęciem „wewnętrznej dostępności transportowej regionu” należy 
rozumieć system wewnątrzregionalnych powiązań transportowych, obejmujących 
swoim zasięgiem zarówno sieć infrastruktury liniowej transportu w regionie (linie 
kolejowe, drogi), jak i punktowej (porty morskie, lotnicze) oraz liczbę, rodzaj i stan 
środków transportu. Wewnętrzna dostępność transportowa regionów uzależniona 
jest także w znacznej mierze od sprawnego systemu transportu publicznego, za-
pewniającego dogodne powiązania komunikacyjne wewnątrz regionu. W woje-
wództwie zachodniopomorskim system ten tworzą: publiczny transport drogowy 
oraz transport kolejowy, w sumie zapewniając rocznie obsługę ponad 63 mln pasa-
żerów5. 
 
1.1. Publiczny zbiorowy transport drogowy  
 
 Dominującą formą regionalnego transportu publicznego w województwie 
zachodniopomorskim jest transport drogowy. Jak wynika z Diagnozy publicznych 
przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim6, jego udział  
w obsłudze pasażerów korzystających z regionalnego transportu publicznego sza-
cowany był w 2007 roku na ok. 65%. Nadal podstawowy trzon funkcjonowania 
publicznego transportu drogowego w województwie stanowią PKS-y (Przedsiębior-
stwa Komunikacji Samochodowej), jednak ich udział w tym rynku (w 2007 roku 
wynosił 79%) z roku na rok systematycznie spada. Zauważalny jest natomiast 
wzrost udziału w rynku małych prywatnych firm przewozowych, oferujących 
transport mikrobusowy (w 2007 roku wynosił 21%)7. Łącznie w 2007 roku wszyst-
kim przewoźnikom funkcjonującym w województwie zachodniopomorskim wyda-
no łącznie 253 licencje na wykonywanie regularnych przewozów osób w transpor-
cie drogowym.  
 Struktura przestrzenna przewozów osobowych w transporcie zbiorowym cha-
rakteryzuje się dużym zagęszczeniem ruchu na liniach komunikacyjnych, zapew-

                                                 
5  Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, 

OBET, Warszawa–Szczecin 2008, s. 157. 
6  Diagnoza publicznych przewozów pasażerskich w województwie zachodniopomorskim, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007. 
7  Ibidem. 
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niających dojazd do dużych aglomeracji miejskich regionu. Wśród nich wymienić 
należy w szczególności następujące połączenia8: 

 Szczecin–Goleniów–Nowogard–Gryfice, 
 Szczecin–Goleniów–Międzyzdroje–Świnoujście, 
 Szczecin–Pyrzyce–Myślibórz, 
 Szczecin–Drawsko–Czaplinek–Szczecinek, 
 Szczecin–Nowogard–Płoty–Kołobrzeg, 
 Szczecin–Nowogard–Płoty–Koszalin, 
 Koszalin–Kołobrzeg. 

 Drugą grupę połączeń komunikacyjnych charakteryzujących się dużym za-
gęszczeniem ruchu, szczególnie w okresach sezonu turystycznego, stanowią połą-
czenia zapewniające obsługę turystów przemieszczających się do i z miejscowości 
nadmorskich, jak również połączenia stricte sezonowe, związane z obsługą pasa 
wybrzeża Bałtyku. Do nich zalicza się w szczególności następujące połączenia: 

 Szczecin–Goleniów–Międzyzdroje–Świnoujście, 
 Szczecin–Nowogard–Płoty–Kołobrzeg, 
 Szczecin–Nowogard–Gryfice–Niechorze, 
 Szczecin–Kamień Pom.–Pobierowo–Rewal, 
 Międzyzdroje–Dziwnów–Pobierowo–Rewal, 
 Koszalin–Kołobrzeg. 

 Duże zainteresowanie podróżnych korzystaniem z usług przewoźników dro-
gowych skutkuje zwiększaniem ilości kursów prowadzonych przez nich na najbar-
dziej obleganych liniach oraz pojawianiem się nowych firm zainteresowanych pro-
wadzeniem działalności w tym obszarze. Wskutek tego w przypadku takich relacji 
jak Szczecin–Goleniów–Nowogard–Gryfice czy Szczecin–Goleniów–Między-
zdroje–Świnoujście, kolejne kursy odbywają się w odstępie czasu ok. 15-20 min. 
Sytuacja ta dodatkowo ulega zmianie w sezonie letnim, kiedy wraz ze wzrostem 
liczby podróżnych znacząco wzrasta liczba kursów realizowanych przez przewoź-
ników drogowych, co szerzej opisano w kolejnej części niniejszego opracowania.  
 
1.2. Publiczny zbiorowy transport kolejowy 
 
 Transport kolejowy, pomimo jego mniejszego udziału w transporcie publicz-
nym na terenie województwa zachodniopomorskiego (na poziomie 35%) niż  
w przypadku transportu drogowego, rokrocznie obsługuje 10,3 mln osób, przy 
czym wartość ta wzrasta średniorocznie o 3,6%9. Całość pracy przewozowej w 

                                                 
8  Wyodrębnienia dokonano w oparciu o dane pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na regularny 
przewóz osób w transporcie drogowym. 

9  Strategia rozwoju sektora transportu…, op.cit., s. 159. 
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regionie wykonywana jest przez jednego operatora kolejowego, tj. spółkę Przewozy 
Regionalne.  
 Do głównych relacji kolejowych przewozów regionalnych należą, podobnie 
jak w przypadku transportu drogowego, relacje pozwalające na dojazdy do dużych 
aglomeracji miejskich regionu oraz obsługujące sezonowy ruch turystyczny w wo-
jewództwie. Należy do nich zaliczyć w szczególności relacje: 

 Szczecin Główny–Gryfino, 
 Szczecin Główny–Gryfino–Kostrzyn–Zielona Góra, 
 Szczecin Główny–Świnoujście–Kamień Pomorski, 
 Szczecin Główny–Kołobrzeg, 
 Szczecin Główny–Stargard Szczeciński–Krzyż, 
 Szczecin Główny–Kalisz Pomorski, 
 Szczecin Główny–Runowo Pomorskie–Szczecinek, 
 Szczecin Główny–Koszalin/Słupsk, 
 Kołobrzeg–Koszalin, 
 Koszalin–Mielno Koszalińskie, 
 Kołobrzeg–Szczecinek, 
 Sławno–Darłowo. 

 Liczba par pociągów uruchamianych w ramach przedstawionych wyżej relacji 
uzależniona jest w głównej mierze od dwóch czynników, tj. od dostępności taboru 
kolejowego pozwalającego na realizowanie przewozów oraz od wysokości rekom-
pensaty przekazywanej przez samorząd województwa na pokrycie przewoźnikowi 
różnicy pomiędzy przychodami a kosztami funkcjonowania kolejowych przewozów 
pasażerskich w regionie. W praktyce kolejowe przewozy pasażerskie w regionie 
stanowią usługę o charakterze służby publicznej10, co rodzi określone konsekwencje 
w planowaniu rozkładów jazdy pociągów dla już funkcjonujących i nowych relacji. 
Pierwszeństwo w takim przypadku otrzymują relacje, które mają zapewnić dojazd 
mieszkańców regionu do i ze szkoły czy pracy. Dopiero w dalszej kolejności bierze 
się pod uwagę relacje ważne z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego.  
 
 

                                                 
10  Powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykony-

wana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego 
zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze, której świadczenia  
w przypadku braku rekompensaty operator publicznego transportu zbiorowego nie podjąłby się 
lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach ze względu na 
swój własny interes gospodarczy.  
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2. Transport publiczny drogowy i kolejowy w obsłudze ruchu turystycznego  
w województwie zachodniopomorskim 

 
 W województwie zachodniopomorskim główne potoki podróżnych związane  
z obsługą sezonowego ruchu turystycznego koncentrują się na trasach biegnących 
do miejscowości nadmorskich oraz wzdłuż pasa wybrzeża. W transporcie publicz-
nym ruch ten obsługiwany jest zarówno przez przewoźników drogowych, jak  
i przez regionalnego przewoźnika kolejowego i dotyczy w szczególności następują-
cych relacji: 

1. W transporcie drogowym: 
 Szczecin–Goleniów–Międzyzdroje–Świnoujście, 
 Szczecin–Nowogard–Płoty–Kołobrzeg, 
 Szczecin–Nowogard–Gryfice–Niechorze, 
 Szczecin–Kamień Pom.–Pobierowo–Rewal, 
 Międzyzdroje–Dziwnów–Pobierowo–Rewal, 
 Koszalin–Kołobrzeg. 

2. W transporcie kolejowym: 
 Kołobrzeg–Koszalin, 
 Szczecin Główny–Świnoujście–Kamień Pomorski, 
 Szczecin Główny–Kołobrzeg, 
 Koszalin–Mielno Koszalińskie, 
 Kołobrzeg–Szczecinek, 
 Sławno–Darłowo. 

 Jak wynika z powyższego zestawienia, w większości przypadków relacje 
prowadzone zarówno przez przewoźników drogowych, jak i przez przewoźnika 
kolejowego pokrywają się. Wyjątek stanowią relacje w pasie nadmorskim, które 
obsługiwane są jedynie przez publiczny transport drogowy. Powodem tego jest zły 
stan infrastruktury kolejowej lub w ogóle jej brak. Planuje się jednak modernizację 
oraz przywrócenie ruchu na obecnie wyłączonym z eksploatacji odcinku linii kole-
jowej nr 402 od Trzebiatowa do Kołobrzegu oraz linii kolejowej nr 420 od miej-
scowości Płoty do Wysokiej Kam. (szczegóły przebiegu linii przedstawiono na 
rysunku 1). Takie rozwiązanie pozwoliłoby na realizowanie przewozów kolejowych 
w relacjach: Koszalin–Kołobrzeg–Kamień Pom.; Koszalin–Kołobrzeg–Między-
zdroje–Świnoujście. 
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Rys. 1. Schemat regionalnych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym  
w województwie zachodniopomorskim w roku 2007 

Źródło: Załącznik do Strategii rozwoju sektora transportu województwa zachodniopo-
morskiego do 2020 roku, OBET, Warszawa–Szczecin 2008, s. 106. 

 
 Największa liczba pasażerów, w tym zwłaszcza turystów, przewożona jest 
publicznym transportem zbiorowym w okresach letnich (sezon turystyczny).  
 Brak jest jednak aktualnych i pełnych danych opisujących wielkość i strukturę 
ruchu pasażerskiego obsługiwanego przez system transportu publicznego w regio-
nie, w tym zwłaszcza w odniesieniu do transportu drogowego. Wynika to m.in.  
z braku obowiązku prowadzenia ewidencji statystycznej liczby przewożonych pa-
sażerów przez przewoźników drogowych.  
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 Uwzględniając powyższe, w celu oszacowania wzrostu regionalnych przewo-
zów pasażerskich w transporcie publicznym w sezonie, można m.in. przywołać 
informacje dotyczące: 

 liczby par połączeń na wybranych relacjach w transporcie drogowym,  
 liczby par połączeń na wybranych relacjach w transporcie kolejowym. 

 Zakres analizy ograniczono przy tym do relacji, w przypadku których wzrost 
natężenia ruchu w sezonie letnim jest największy. Należy zaznaczyć, iż relacje te  
w przypadku obu form transportu publicznego w województwie pokrywają się ze 
sobą, co rodzi określone konsekwencje dla funkcjonowania systemu transportu 
publicznego w województwie, dlatego też zostanie omówione dokładniej w dalszej 
części pracy. 
 Jak przedstawiono w tabeli 1, liczba par połączeń we wszystkich przedstawio-
nych relacjach w przypadku transportu drogowego ulega zwiększeniu w trakcie 
sezonu letniego, przy czym największy przyrost zauważa się w relacji Szczecin–
Kołobrzeg. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku połączeń kolejowych, gdzie 
liczba połączeń w sezonie oraz poza nim jest równa. Wyjątek stanowi połączenie  
w relacji Szczecin–Świnoujście, gdzie liczba par pociągów w trakcie sezonu letnie-
go ulega zwiększeniu o 1.  
 

Tabela 1 
 
Liczba połączeń w wybranych relacjach w publicznym transporcie drogowym i kolejo-

wym w województwie zachodniopomorskim w roku 2009 
 

Relacja 
Ilość par połączeń w danej relacji  

w transporcie drogowym 
Ilość par połączeń w danej relacji 

w transporcie kolejowym 
 poza sezonem w sezonie poza sezonem w sezonie 
Kołobrzeg–Koszalin 32 34 8 8 
Szczecin–Kołobrzeg 58 65 6 6 
Szczecin–Świnoujście 45 50 9 10 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
 
 Poddając dalszej analizie przedstawione dane, należy stwierdzić, że w przy-
padku przewozów drogowych realizowanych w ramach publicznego transportu 
zbiorowego wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego wzrasta liczba pasażerów 
korzystających z usług przewoźników, co w konsekwencji powoduje wzrost liczby 
oferowanych przez nich połączeń. 
 Wzrost liczby pasażerów podróżujących w okresie sezonu turystycznego do-
strzec można również w przypadku przewozów kolejowych. Przy czym, w odróż-
nieniu od przewozów drogowych, wzrost ten nie wynika lub nie jest determinowa-
ny zwiększeniem liczby połączeń w ramach danej relacji. W tym przypadku obsłu-
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ga zwiększonego ruchu pasażerskiego jest możliwa m.in. poprzez zwiększenie  
i lepsze wykorzystanie pojemności (potencjału przewozowego) taboru kolejowego.  
 Wskaźnik zapełnienia pociągów na wskazanych relacjach poza sezonem tury-
stycznym kształtuje się na średnim poziomie ok. 45%. W sezonie wartość tego 
wskaźnika wzrasta do ok. 60%11. Ponadto przewoźnik kolejowy w przypadku wy-
stąpienia zwiększonego zapotrzebowania na przewóz w okresie sezonu turystycz-
nego zwiększa pojemność taboru operującego na wskazanych połączeniach, wydłu-
żając składy pociągów o kolejne wagony. Takie rozwiązanie stosowane jest przez 
operatora kolejowego także ze względu na chęć obniżenia kosztów prowadzonej 
działalności, gdyż wprowadzanie nowych połączeń do rozkładu jazdy jest operacją 
rodzącą o wiele poważniejsze konsekwencje finansowe niż zwiększanie pojemności 
składów w ramach tych już istniejących. 
 Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż wzrastający w czasie 
sezonu ruch turystyczny determinuje większe zaangażowanie podmiotów operują-
cych na rynku transportu publicznego w obsługę potoków pasażerskich. Przejawem 
tego są działania polegające na zwiększaniu liczby połączeń w ramach relacji łączą-
cych aglomeracje miejskie regionu z miejscowościami turystycznymi lub też 
zwiększanie pojemności środków transportu w ramach już istniejących połączeń. 
Niezależnie od zakresu działań należy stwierdzić, że transport publiczny stanowi 
jeden z głównych filarów składających się na wewnętrzną dostępność transportową 
regionów, w tym także regionów turystycznych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Sprawna obsługa transportowa ruchu turystycznego, w tym w szczególności  
w okresie jego największego natężenia, wymaga wydajnego, a co za tym idzie do-
brze zorganizowanego systemu transportu, w tym także transportu publicznego. 
 Jak wskazano w niniejszym opracowaniu, potoki pasażerskie w transporcie 
publicznym w regionach turystycznych na ogół koncentrują się w obszarze kilku 
relacji, co dodatkowo powoduje konieczność właściwej ich organizacji. 
 Obecnie system transportu publicznego w województwie zachodniopomor-
skim opiera się na dwóch rodzajach transportu: transporcie drogowym oraz kolejo-
wym. Transport drogowy nadal zdominowany jest przez duże Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej działające na tym rynku. Rokrocznie przybywa jednak 
małych firm prywatnych, posiadających na ogół kilka do kilkunastu pojazdów  
o małej pojemności, które dzięki niskim kosztom stałym prowadzonej działalności, 
w konsekwencji mogą przejąć znaczną część rynku należącego obecnie do PKS-ów. 
Wzrost liczby podmiotów operujących na rynku regionalnych przewozów pasażer-

                                                 
11  Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
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skich w transporcie drogowym powoduje wzrost konkurencji, a w konsekwencji 
prowadzi do nieuczciwych praktyk stosowanych w celu podniesienia zysku z pro-
wadzonej działalności. Przykładem może tutaj być powszechna praktyka stosowana 
przez przewoźników, a polegająca na przyjeżdżaniu na przystanki kilka minut przed 
kursem realizowanym przez inną firmę. Innym przykładem działań prowadzonych 
ze strony przewoźników drogowych jest odwoływanie lub zawieszanie kursów 
prowadzonych w ramach linii regularnych bez informowania pasażerów oraz orga-
nu, który wydaje zezwolenie na regularny przewóz osób. 
 Zgodnie z obecnym stanem prawnym organizatorem regionalnego transportu 
publicznego jest Marszałek Województwa. W przypadku przewozów drogowych na 
liniach regularnych decyduje on o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na 
prowadzenie takiej działalności, według uzgodnionych rozkładów jazdy. Biorąc 
jednak pod uwagę obecny stan prawny, a w szczególności ustawę o transporcie 
drogowym12 regulującą tryb oraz zasady wydawania zezwoleń, nie ma on do dys-
pozycji skutecznych narzędzi pozwalających na usystematyzowanie tego obszaru 
transportu publicznego. 
 Regionalny transport kolejowy – jak już wspomniano – w głównej mierze 
odpowiada za zapewnienie dostępności transportowej mieszkańcom województwa, 
tj. za świadczenie usług o charakterze służby publicznej. W tym przypadku samo-
rząd województwa jest podmiotem, który zarówno zleca wykonywanie takich 
przewozów z jednoczesnym określeniem zakresu wykonywanych zadań, jak rów-
nież pokrywa różnicę pomiędzy przychodami a kosztami prowadzonej działalności 
na rzecz operatora kolejowego. 
 Dla sprawnego funkcjonowania systemu transportu publicznego w regionie 
niezbędne jest zatem wdrożenie narzędzi prawnych, które pozwolą samorządom,  
w tym samorządowi województwa, skutecznie kształtować jego poszczególne ob-
szary. Narzędziem takim zdaje się być nowy projekt ustawy o publicznym transpor-
cie zbiorowym, który nałoży na samorządy województw obowiązek organizacji 
systemu transportu publicznego w oparciu o plany transportowe13. Na ich podstawie 
będzie można określić relacje w województwie, które charakteryzują się najwięk-
szymi potokami podróżnych (zarówno w sezonie, jak i poza nim) i w oparciu o te 
dane wskazać preferowane rozwiązania.  
 
 

                                                 
12  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001, nr 125, poz. 

1371, z późniejszymi zmianami. 
13  Szerzej: Projekt ustawy z dnia 13 stycznia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
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THE SYSTEM OF PUBLIC TRANSPORT  
IN TOURISM MOVEMENT SERVICE IN WESTPOMERANIAN REGION 

 
 

Summary 
 
 The system of public transport plays the principal role in shaping the interior re-
gional transport accessibility. The aim of his article is the characteristic and analysis of 
public transport system especially in road and rail transport and to define its role  
in tourism movement service in Westpomeranian Region.  
 

Translated by Tomasz Mańkowski 
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DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA JAKO ELEMENT KSZTAŁTUJĄCY  
POTENCJAŁ TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jedną z najbardziej charakterystycznych cech turystyki jest przemieszczanie 
się, zatem transport, zapewniający to przemieszczanie, stanowi podstawowy waru-
nek jej uprawiania. Rozwój turystyki od początku był determinowany postępem, 
jaki dokonywał się w transporcie. Podstawowe funkcje transportu w turystyce 
obejmują zapewnienie dostępu do obszarów recepcyjnych oraz przemieszczania się 
w ich obrębie. Współcześnie transport może stanowić także główny element podró-
ży turystycznej, stając się wtedy samodzielną atrakcją turystyczną. 
 Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena dostępności transportowej 
województwa zachodniopomorskiego jako istotnego elementu kształtującego jego 
potencjał turystyczny, a także analiza i ocena zróżnicowania dostępności transpor-
towej w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. 
 
 
1. Dostępność transportowa jako element zasobów strukturalnych potencjału 

turystycznego obszarów recepcyjnych 
 
 Potencjał turystyczny w literaturze przedmiotu definiowany jest jako wszelkie 
zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym 
obszarze1. Zasoby strukturalne obejmują walory turystyczne, zagospodarowanie 

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 32. 
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turystyczne i dostępność transportową. Wymienione elementy określane są również 
pojęciem atrakcyjności turystycznej. Z kolei do zasobów funkcjonalnych potencjału 
turystycznego zalicza się uwarunkowania kulturowe, społeczne, demograficzne, 
ekologiczne, psychologiczne oraz istniejące możliwości ekonomiczne, polityczne  
i technologiczne. Względny charakter omawianego pojęcia powoduje, że trudno je 
wyrazić w sposób wymierny, dlatego w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele 
miar służących do jego opisu (m.in. metody bonitacji punktowej, metody taksono-
miczne, metody jakościowe). 
 Względne unieruchomienie podaży dóbr i usług turystycznych powoduje po-
trzebę przemieszczania w przestrzeni turystów. Działa tu zasada sprzężenia zwrot-
nego: dostępność transportowa obszarów atrakcyjnych z turystycznego punktu wi-
dzenia aktywizuje ruch turystyczny, który z kolei wpływa na rozwój transportu  
w określonych kierunkach2. Dostępność transportowa walorów i atrakcji turystycz-
nych stanowi zatem podstawowy warunek rozwoju ruchu turystycznego. Rozwój 
turystyki jest uzależniony od transportu nie tylko w skali makro. Również w skali 
obszarów recepcyjnych (kraju, regionu lub określonej miejscowości) warunkiem 
rozwoju gospodarki turystycznej jest istnienie odpowiedniego systemu transporto-
wego, złożonego z dwóch podsystemów: dostępności transportowej oraz wewnątrz-
regionalnego transportu turystycznego. Zadaniem pierwszego jest zapewnienie 
dogodnych połączeń z najważniejszymi rynkami wysyłającymi, a drugiego – uła-
twienie korzystania z istniejących walorów, atrakcji i urządzeń usługowych obszaru 
recepcji3. 
 Uwzględniając aspekty organizacyjno-funkcjonalne, w transporcie turystycz-
nym wydziela się4: 

 przejazdy środkami transportu publicznego, w ramach sieci ogólnodostęp-
nych połączeń, które odbywają się regularnie; 

 przejazdy wynajętymi specjalnie lub rezerwowanymi środkami transportu 
(m.in. autokary turystyczne, pociągi turystyczne, pociągi hotelowe, wyna-
jęte statki); 

 przejazdy środkami transportu służącymi wyłącznie lub prawie wyłącznie 
do celów turystycznych (m.in. autobusowe linie turystyczne, statki wy-
cieczkowe, koleje linowe, wyciągi narciarskie); 

 przejazdy własnymi środkami transportu (m.in. samochody osobowe, mo-
tocykle, jachty, kajaki, prywatne samoloty). 

                                                 
2  M. Bąk, Komplementarność celów polityki transportowej i turystycznej w Polsce, „Prze-

gląd Komunikacyjny" 1995, nr 3, s. 11. 
3  Por. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979, za:  

E. Dziedzic, Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, „Przegląd 
Komunikacyjny” 1996, nr 3, s. 20. 

4  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 165. 



Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał… 511

 Z punktu widzenia turysty transport jest integralną częścią całkowitego pro-
duktu turystycznego. Oznacza to, że ocena jakości tego doświadczenia zależy  
w dużym stopniu od oceny jakości usług transportowych i to niezależnie od tego, 
czy są one nabywane oddzielnie, czy też razem z innymi usługami. 
 
 
2. Analiza i ocena dostępności transportowej województwa zachodniopomor-

skiego 
 
 Województwo zachodniopomorskie posiada korzystne położenie geograficzne 
i wynikające z niego krajowe i międzynarodowe powiązania transportowe. Dostęp-
ność transportowa województwa w aspekcie turystycznym determinowana jest 
przede wszystkim przez transport drogowy i kolejowy. Województwo pokrywa 
dość dobrze rozwinięta sieć dróg. Podstawowy układ sieci drogowej województwa 
tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne o łącznej długości  
13 115,5 km (w 2007 roku), w tym o nawierzchni ulepszonej 11 881,2 km. W wo-
jewództwie przebiega istniejąca częściowo autostrada A6, będąca kontynuacją nie-
mieckiej autostrady A11 i tworząca z nią połączenie Szczecin–Berlin w ciągu mię-
dzynarodowego szlaku drogowego E28. Międzynarodowe znaczenie ma również 
droga E65: Świnoujście–Szczecin–południe Polski–Praga. Droga ta w skali konty-
nentalnej jest łącznikiem pomiędzy północą a południem Polski. Jeśli chodzi o dro-
gi ekspresowe województwa, są one w większości w fazie odległych planów  
(m.in. S6, S10, S11). Budowana jest obecnie jedynie droga ekspresowa S3. Będzie 
ona łączyć Świnoujście z Lubawką. Ma mieć długość 470 km i zapewnić najkrótsze 
połączenie Skandynawii z północnymi Czechami oraz dalej w kierunku Pragi.  
W aspekcie krajowym połączy pośrednio aglomerację szczecińską z poznańską 
(autostrada A2) oraz wrocławską, GOP i aglomerację krakowską (autostrada A4). 
Status dróg krajowych w regionie zachodniopomorskim posiada 15 dróg. Spośród 
wymienionych dróg ważne znaczenie dla kraju i województwa posiadają drogi 
krajowe nr 3, 6 i 10, które łączą obecnie nie najlepiej skomunikowaną aglomerację 
Szczecina z centrum kraju. Drogi te odgrywają również ważną rolę w rozwoju tury-
styki, ułatwiając dostęp do wybrzeża morskiego dla mieszkańców innych regionów 
Polski5. W ostatnich latach należy odnotować poprawę stanu sieci dróg krajowych. 
Na podstawie klasyfikacji stanu nawierzchni według SOSN ocenia się6, że obecnie 
w stanie dobrym, oznaczającym brak potrzeb remontowych, znajduje się 65% sieci 

                                                 
5  Strategia rozwoju transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, OBET 

sp. z o.o., Warszawa–Szczecin 2008, s. 49. 
6  Ocenę stanu technicznego nawierzchni dróg wykonuje się tylko na sieci dróg o na-

wierzchni bitumicznej. Zgodnie z wytycznymi stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni – 
SOSN, ocenie podlega 5 podstawowych parametrów technicznych i eksploatacyjnych nawierzch-
ni: nośność, szorstkość, głębokość kolein, stan ubytków powierzchniowych i równość podłużna. 
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dróg krajowych (699 km). Natychmiastowego remontu wymaga 10,9% dróg krajo-
wych (117 km)7. Stan nawierzchni dróg krajowych nie odbiega od przeciętnego 
stanu dróg krajowych w całym kraju. 
 Województwo posiada piątą co do wielkości sieć dróg wojewódzkich w Pol-
sce, ma korzystny układ dróg dla obsługi zarówno przewozów osób, jak i ładunków 
(zwłaszcza tranzytowych), ale podstawowym problemem jest zły stan techniczny 
sieci drogowej. 
 Stan techniczny dróg w województwie jest niezadowalający bądź miejscami 
krytyczny, na co składają się między innymi8:  

 zła jakość i stan nawierzchni,  
 brak obwodnic i bezkolizyjnych skrzyżowań na trasach o dużym natężeniu 

ruchu,  
 brak utwardzonych poboczy oraz urządzeń odwadniających,  
 niewystarczająca szerokość jezdni,  
 przebiegi dróg głównych przez obszary zabudowane, 
 brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych. 

 Stan techniczny większości dróg wojewódzkich i powiatowych to sieć drogo-
wa będąca w stanie najwyższego zagrożenia. Natychmiastowego remontu wymaga 
31% dróg krajowych, 14% dróg wojewódzkich i 39% dróg powiatowych. Ten zły 
stan ma wpływ na: 

 zagrożenia bezpieczeństwa w regionie, 
 utrudnienia w przejazdach tranzytowych, w tym przejść granicznych, 
 ograniczenie dostępności transportowej do portów morskich oraz głównych 

ośrodków przemysłowych województwa, 
 ograniczenie dostępności komunikacyjnej do obszarów o dużym potencjale 

turystycznym, zwłaszcza terenów nadmorskich, 
 utrudnienie terytorialnej integracji województwa. 

 Dobrze rozwinięta jest natomiast sieć połączeń autobusowych województwa, 
o czym świadczyć może stosunkowo duża lista połączeń PKS. Oprócz przewozów 
realizowanych w ramach województwa region utrzymuje stałe połączenia autobu-
sowe z takimi miastami, jak: Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kielce, 
Lubin, Łódź, Piła, Poznań, Słubice, Słupsk, Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Zielona 
Góra. Biorąc pod uwagę liczbę połączeń PKS, a także gęstość infrastruktury linio-
wej, należałoby określić, iż województwo zachodniopomorskie ma dobrą dostęp-
ność turystyczną w aspekcie transportu samochodowego. Jedną z głównych jego 
wad jest natomiast jakość infrastruktury. Nadmorskie położenie województwa wy-
maga przede wszystkim rozwijania dogodnych, bezkolizyjnych połączeń drogo-

                                                 
7  Ogólny stan dróg według stanu na dzień 8 września 2008 r. 
8  Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych 

na koniec 2007 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2008, s. 14. 
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wych prowadzących do głównych miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, 
zwłaszcza w okresie sezonu letniego. 
 W obsłudze ruchu turystycznego, obok transportu drogowego, istotną rolę 
odgrywa również transport kolejowy. Sieć kolejowa województwa zachodniopo-
morskiego należy do dobrze ukształtowanych pod względem ilościowym. Najwięk-
szymi węzłami kolejowymi województwa są: Szczecin, Stargard Szczeciński  
i Szczecinek. Krzyżują się tu drogi kolejowe łączące województwo z największymi 
obszarami źródłowymi ruchu turystycznego w Polsce. Główne linie kolejowe na 
obszarze województwa obejmują następujące relacje9: 

 E–59 (AGC) – Świnoujście–Poznań, 
 CE–59 (AGTC) – Świnoujście–Wrocław, 
 Linia 202 – Gdańsk Główny–Stargard Szczeciński, 
 Linia 402 – Koszalin–Goleniów, 
 oraz pozostałe, tj. linie 403, 404, 408 i 409. 

 Województwo zachodniopomorskie utrzymuje połączenia kolejowe ze 
wszystkimi większymi miastami w Polsce. Transport kolejowy województwa za-
chodniopomorskiego odgrywa znaczącą rolę w obsłudze ruchu turystycznego, po-
nieważ dzięki dogodnym połączeniom kolejowym z głębi kraju cały pas nadmorski 
województwa z licznymi miejscowościami wypoczynkowymi stanowi naturalne 
zaplecze kolei. W sezonie letnim przewozy kolejowe o charakterze turystyczno-
wypoczynkowym koncentrują się w dwóch rejonach, tj. Świnoujście–Międzyzdroje 
oraz Koszalin–Kołobrzeg. 
 W zakresie połączeń zagranicznych Szczecin utrzymuje stałe połączenia  
z Angermünde (Niemcy), Lübeck Hbf (Niemcy), Schwerin Hbf (Niemcy), Potsdam 
Hbf (Niemcy), Berlin–Lichtenberg (Niemcy), Neubrandenburg (Niemcy), Amster-
dam Schiphol (Holandia). 
 Oprócz linii kolejowych, mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowa-
nia transportu kolejowego w układzie międzynarodowym i krajowym można wy-
różnić jeszcze linie, które mają podstawowe znaczenie w układzie regionalnym  
i lokalnym. Niestety parametry techniczne tych linii nie pozwalają na obsługę du-
żych mas ładunkowych, a względy bezpieczeństwa wymuszają dodatkowo obniże-
nie szybkości.  
 Gęstość linii kolejowych wynosi 5,3 km/100 km². Na terenie województwa 
znajduje się 1214 km linii normalnotorowych, w tym 740 km zelektryfikowanych 
(w 2007 roku)10. W regionie występuje dosyć gęsta infrastruktura punktowa, obej-
mująca 141 dworców kolejowych, w tym 49 czynnych, tj. takich, na których funk-

                                                 
9  Strategia rozwoju transportu…, op.cit., s. 72–73. 
10  Dane GUS za 2007 r. 
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cjonują kasy biletowe11. Większość tych obiektów wymaga jednak remontów  
i modernizacji, między innymi w zakresie przystosowania do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Oprócz modernizacji szczególny problem stanowi zagospodarowanie 
dworców kolejowych. Dworce czynne powinny być przekształcane w komunika-
cyjne węzły integrujące różne środki transportu poprzez lokalizację przystanków 
komunikacji miejskiej i regionalnej przewozu osób w pobliżu stacji, a także lokali-
zację parkingów dla samochodów osobowych w systemie „Parkuj i jedź”. 
 W województwie istnieje tylko jedna linia wąskotorowa, tj. Gryficka Kolej 
Wąskotorowa, eksploatująca odcinek Gryfice–Pogorzelica, o długości 39,5 km. 
Linia jest finansowana przez gminę Rewal. W najbliższym czasie planowany jest 
remont odcinka Gryfice–Rewal–Niechorze–Trzebiatów, wznowienie ruchu na od-
cinku Pogorzelica–Trzebiatów oraz budowa linii do Pobierowa. 
 W Świnoujściu od 2008 roku kursuje niemiecka Uznamska Kolej Uzdrowi-
skowa UBB, łącząca miasto ze Stralsundem, a z przesiadką – także z Berlinem. 
Niestety w ostatnich latach kolej likwiduje coraz więcej połączeń na terenie woje-
wództwa, natomiast samorząd województwa, w ramach spółki PKP Przewozy Re-
gionalne, poprzez zakupy tzw. szynobusów stara się te „luki” w miarę możliwości 
wypełniać. 
 W województwie zachodniopomorskim jest 12 lotnisk, przy czym tylko lotni-
sko w Goleniowie jest w pełni przystosowane do obsługi cywilnego ruchu pasażer-
skiego i towarowego zgodnie z wymaganiami przepisów Międzynarodowej Organi-
zacji Lotnictwa Cywilnego ICAO. Międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin-
Goleniów obsługuje zarówno połączenia krajowe, zagraniczne, jak i czartery. Słabą 
stronę lotniska jest relatywnie trudna dostępność ze strony miasta i regionu – lotni-
sko położone jest 33 km od centrum Szczecina, brakuje też bezpośredniego połą-
czenia kolejowego. Jednak z roku na rok obsługuje ono coraz większą liczbę pasa-
żerów, co przedstawiono w tabeli 1. 
 Do wzrostu liczby pasażerów przyczynił się rozwój tzw. tanich linii lotniczych 
w regionie. Port lotniczy Szczecin-Goleniów obsługuje loty w kierunkach: Dublin 
(2 razy w tygodniu), Londyn (4 razy w tygodniu), Oslo (2 razy w tygodniu), Kra-
ków (8 lotów w tygodniu), Poznań (8 lotów w tygodniu), Warszawa (20 lotów  
w tygodniu). 
 W zakresie transportu lotniczego znacząca dla rozwoju dostępności transpor-
towej województwa zachodniopomorskiego jest planowana reaktywacja lotniska  
w Zegrzu Pomorskim. Lotnisko Zegrze Pomorskie położone jest w gminie Świe-
szyno, w odległości 26 km połączeniem drogowym do Koszalina. Stanowi natural-
ny potencjalny port lotniczy dla Koszalina i całego pasa nadmorskiego, od Koło-

                                                 
11  P. Niedzielski, P. Narkiewicz, M. Pluciński, M. Skweres-Kuchta, Innowacyjność i struk-

tury klastrowe w województwie zachodniopomorskim – transport, spedycja, logistyka, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 56. 
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brzegu po Ustkę. Zakres działań mających na celu ponowne uruchomienie tego 
lotniska dla potrzeb regularnej komunikacji lotniczej ujęty został w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. 
 

Tabela 1 
 

Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym Szczecin–Goleniów  
w latach 2004–2008 

 
Rok Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym  

Szczecin-Goleniów
2004 90811 
2005 101801 
2006 176670 
2007 228071 
2008 298576 

 
Źródło: www.airport.com.pl. 
 
 Województwo zachodniopomorskie posiada również bezpośrednie połączenia 
promowe ze Szwecją i Danią: ze Świnoujścia do Ystad, Trelleborga, Rønne i Ko-
penhagi, obsługiwane przez dwóch armatorów Unity Line sp. z o.o. i Polską Żeglu-
gę Bałtycką SA. Poza realizacją przewozów liniowych armatorzy zajmują się także 
działalnością touroperatorską. 
 W ostatnich latach Szczecin zapoczątkował również akcję promocyjną zmie-
rzającą do rozwoju morskich rejsów wycieczkowych (tzw. cruising). W roku 2008 
do Szczecina zacumowało pięć wycieczkowców pełnomorskich oraz 90 rzecz-
nych12. W 2010 roku Szczecin odwiedzić ma co najmniej 14 dużych morskich stat-
ków wycieczkowych13. Ogromnym przedsięwzięciem promującym turystykę mor-
ską w regionie była przede wszystkim organizacja finału The Tall Ships’ Races 
2007 w Szczecinie. W relacji Szczecin–Świnoujście w okresie sezonu kursuje rów-
nież wodolot. 
 Pasażerski transport rzeczny na terenie województwa zachodniopomorskiego 
ma znaczenie marginalne. Polscy armatorzy eksploatują tylko kilka statków pasa-
żerskich w komunikacji regularnej i czarterowej. W małych portach na otwartym 
morzu i nad Zalewem Szczecińskim organizowane są rejsy wycieczkowe. 
 W kontekście powyższych rozważań dostępność transportową województwa 
zachodniopomorskiego na tle całego kraju można ocenić jako średnią. Konieczne są 
inwestycje w infrastrukturę, co wymaga znacznych nakładów finansowych i pozy-
skiwania środków pieniężnych z wielu źródeł, przede wszystkim funduszy UE. 

                                                 
12  www.wiadomosci.wszczecinie.pl, 20.06.2009. 
13  www.turystyka.stetinum.pl, 20.09.2009. 
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3. Analiza i ocena zróżnicowania dostępności transportowej wybranych gmin 
województwa zachodniopomorskiego 

 
 Z punktu widzenia potrzeb ruchu turystycznego istotna jest dostępność trans-
portowa konkretnych obszarów (gmin, miejscowości) recepcyjnych. W tym celu 
przeprowadzono badania dotyczące połączeń kolejowych i autobusowych w gmi-
nach położonych w wyszczególnionych rejonach turystycznych województwa za-
chodniopomorskiego. Dostępność w zakresie transportu kolejowego określono 
liczbą połączeń kolejowych z danej miejscowości (uwzględniając przy tym najważ-
niejsze miejscowości, z którymi gmina posiada połączenie), natomiast dostępność 
w zakresie transportu autobusowego określono liczbą najważniejszych miejscowo-
ści, z którymi posiada połączenie badana gmina. Wielkości te w odniesieniu do 
badanych gmin przedstawiono w tabelach 2–6. 

Tabela 2 
 

Dostępność transportowa gmin w pasie nadmorskim 
 

gminy 
połączenia 
kolejowe 

połączenia 
autobusowe 

poł. kolejowe/1000 
mieszk. 

poł. autobusowe/1000 
mieszk. 

Świnoujście 47 24 1,15 0,59 
Międzyzdroje 38 28 5,78 4,26 
Wolin 38 11 3,07 0,89 
Dziwnów 0 30 0 7,26 
Rewal 0 38 0 10,8 
Trzebiatów 17 33 1,02 1,98 
Kołobrzeg 24 63 0,53 1,40 
Ustronie Morskie 22 3 6,12 0,83 
Mielno 0 12 0 2,38 
Darłowo 9 10 0,64 0,71 
Postomino 0 8 0 1,14 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3 
 

Dostępność transportowa gmin Pojezierza Drawskiego 
 

gminy 
połączenia 
kolejowe 

połączenia 
autobusowe 

poł. kolejowe/1000 mieszk.
poł. autobusowe/1000 

mieszk. 
Biały Bór 8 30 1,52 5,70 
Szczecinek 33 66 0,86 1,73 
Borne Sulinowo 0 5 0 0,53 
Czaplinek 9 39 0,77 3,33 
Złocieniec 14 24 0,91 1,57 
Ostrowice 0 10 0 4,00 
Drawsko Pomorskie 10 23 0,61 1,41 
Węgorzyno 10 11 1,36 1,49 
Ińsko 0 10 0 2,85 
Dobrzany 0 1 0 0,20 
Chociwel 30 7 4,92 1,15 
Marianowo 0 2 0 0,64 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4 
 

Dostępność transportowa gmin Pojezierza Myśliborskiego 
 

gminy 
połączenia 
kolejowe 

połączenia 
autobusowe 

poł. kolejowe/1000 
mieszk. 

poł. autobusowe/1000 
mieszk. 

Choszczno 38 13 1,71 0,58 
Pełczyce 0 5 0 0,63 
Barlinek 0 10 0 0,51 
Nowogródek Pomorski 0 4 0 1,20 
Lipiany 0 10 0 1,64 
Myślibórz 0 17 0 0,82 
Chojna 22 7 1,56 0,50 
Moryń 0 6 0 1,38 
Cedynia 0 7 0 1,62 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 5 
 

Dostępność transportowa gmin Pojezierza Wałeckiego 
 

gminy 
połączenia 
kolejowe 

połączenia 
autobusowe 

poł. kolejowe/1000 
mieszk. 

poł. autobusowe/1000 
mieszk. 

Wałcz 6 12 0,23 0,46 
Mirosławiec 0 16 0 2,77 
Tuczno 0 1 0 0,20 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 6 
 

Dostępność transportowa gmin Pojezierza Wełtyńskiego 
 

gminy 
połączenia 
kolejowe 

połączenia 
autobusowe 

poł. kolejowe/1000 
mieszk. 

poł. autobusowe/1000 
mieszk. 

Kobylanka 0 10 0 2,50 
Stare Czarnowo 0 6 0 1,58 
Gryfino 28 4 0,89 0,13 
Banie 0 5 0 0,78 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszą dostępność transportową 
posiadają gminy położone w pasie nadmorskim, a dalej gminy Pojezierza Draw-
skiego. Widać jednak, że w ramach tych dwóch rejonów turystycznych wojewódz-
twa zachodniopomorskiego występują również dość wyraźne różnice pomiędzy 
poszczególnymi gminami. Część z nich, tj. 9 na 23, nie posiada połączeń kolejo-
wych. Lukę tę w pewnym zakresie pokrywają połączenia autobusowe (np. w Rewa-
lu czy Dziwnowie). 
 Zdecydowanie najsłabiej dostępne transportowo są gminy pojezierzy Myśli-
borskiego, Wałeckiego i Wełtyńskiego. Jedynie 4 gminy na 16 posiadają połączenia 
kolejowe, a komunikacja autobusowa również jest tu słabo rozwinięta. Funkcjonu-
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jące połączenia komunikacyjne nie zaspokajają zatem ani potrzeb mieszkańców, ani 
turystów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dostępność transportowa ogólnie województwa zachodniopomorskiego jest 
na tle kraju średnia. Porównując poszczególne rejony turystyczne, można jednak 
zauważyć wyraźne dysproporcje w tym zakresie, zwłaszcza na przykładzie trans-
portu kolejowego. Obszary pojezierne, obok nadmorskich, stanowią największy 
potencjał dla rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim, natomiast 
ciągle barierę stanowi ich słaba dostępność transportowa. Konieczne są działania 
polegające między innymi na odtworzeniu zamkniętych w ostatnich latach linii 
kolejowych (np. w relacji Wałcz – Kalisz Pomorski). 
 Problemy transportowe województwa zachodniopomorskiego szczególnie 
uwidaczniają się w okresie sezonu turystycznego, gdy gwałtownie wzrasta liczba 
turystów, między innymi poruszających się własnym samochodem. W konsekwen-
cji dojazd do najpopularniejszych miejscowości turystycznych jest mocno utrud-
niony i przez to może zniechęcić turystów do ponownego przyjazdu. Konieczne są 
więc przede wszystkim inwestycje transportowe o charakterze infrastrukturalnym 
(np. uruchomienie połączenia kolejowego między portem lotniczym w Goleniowie  
a Szczecinem, modernizacja i budowa dróg dla transportu drogowego), dostosowa-
nie siatki połączeń do potrzeb turystów, a także integracja poszczególnych gałęzi  
i rodzajów transportu w zakresie zaspokajania potrzeb przyjazdowego ruchu tury-
stycznego. 
 
 

THE TRANSPORT ACCESSIBILITY AS THE ELEMENT SHAPING  
THE TOURISM POTENTIAL OF THE WEST-POMERANIAN VOIVODESHIP 

 
 

Summary 
 
 Analysis and the evaluation of the transport accessibility of the West-Pomeranian 
Voivodeship as essential element shaping its tourism potential, as well as analysis and 
the evaluation of diversifying the transport accessibility in chosen West-Pomeranian 
Voivodeship’s municipalities are a purpose of this paper. 
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SZACOWANIE WPŁYWU STYMULOWANEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO  
NA GOSPODARKĘ REGIONU W SEKTORZE TURYSTYKI  
(PRZYKŁAD KRAKOWA I REGIONU MAŁOPOLSKIEGO) 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Transport uważa się za jeden z zasadniczych elementów składowych rynku 
turystycznego. Stanowi on istotne połączenie pomiędzy obszarami, z których po-
chodzą turyści, oraz popularnymi celami wycieczek turystycznych. Występują bar-
dzo bliskie związki pomiędzy transportem a turystyką i odwrotnie. Z jednej strony 
dobra dostępność, która jest determinowana przez świadczone usługi transportowe, 
jest kluczowa dla rozwoju każdego atrakcyjnego turystycznie miejsca, z drugiej 
strony – sektor transportowy może czerpać znaczne korzyści z turystyki dzięki 
dodatkowemu popytowi na usługi transportowe, który może ona wygenerować1.  
 Znaczenie transportu lotniczego dla rynków turystycznych z roku na rok jest 
coraz większe. Ze względów geograficznych lotnictwo zawsze było dominującym 
środkiem transportu na dalekich trasach oraz w turystyce międzynarodowej. Dere-
gulacja i liberalizacja, w wyniku których powstał sektor tanich linii lotniczych, 
doprowadziły do zwiększenia znaczenia lotnictwa w ruchu turystycznym na śred-
nich i krótkich trasach. Tym samym rozwój transportu lotniczego ma bardzo duże 
implikacje dla wielu rynków turystycznych. Cechy i potrzeby osób podróżujących 
w celach turystycznych i rekreacyjnych różnią się znacznie od tych, które charakte-
ryzują osoby podróżujące w celach biznesowych. Aby dokładnie zrozumieć związki 

                                                 
1  A. Graham, A. Papatheodorou, P. Forsyth, Aviation and Tourism. Implications for Lei-

sure Travel, Ashgate, Aldershot 2008, s. 1.  
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pomiędzy tymi rynkami a transportem lotniczym, powinno się wyodrębniać tę gru-
pę podróżnych i rozpatrywać ją osobno2. 
 Pomimo oczywistej bliskości pomiędzy transportem lotniczym a rynkiem 
turystycznym, powstało stosunkowo niewiele specjalistycznych opracowań poświę-
conych tej tematyce. Większość książek z dziedziny turystyki rozpatruje lotnictwo 
jako jedną ze składowych przemysłu turystycznego, który powinien być omawiany, 
natomiast specjalistyczne teksty z dziedziny transportu lotniczego rzadko koncen-
trują się tylko na podróżach w celach turystycznych. Dodatkowo istnieje bardzo 
mało literatury, w której szczegółowo omawiano by złożoność oraz potencjalne 
konflikty związane z rozwojem spójnej i efektywnej polityki lotniczej i turystycz-
nej. Zadania tego podjęli się A. Graham, A. Papatheodorou i P. Forsyth3, którzy  
w swojej publikacji pt. Aviation and Tourism. Implications for Leisure Travel za cel 
postawili sobie wypełnienie istniejącej luki, poprzez kompleksowe i pogłębione 
badania nad relacją pomiędzy transportem lotniczym i podróżami w celach tury-
stycznych. Tematyka podejmowana w publikacji jest bardzo aktualna ze względu 
na obserwowany w ostatnich latach rozwój, zarówno w transporcie lotniczym, jak  
i turystyce. Popyt na podróżowanie w celach turystycznych wciąż rośnie w więk-
szości regionów świata, ale jednocześnie zmienia się, ponieważ turyści są bardziej 
doświadczeni, śmiali i wymagający. Jednocześnie ogólny klimat zmian w transpor-
cie lotniczym, to znaczy deregulacja i liberalizacja sektora, powoduje znaczne 
zmiany strukturalne wewnątrz rynku lotniczego. Charakter przewoźników siecio-
wych, czarterowych oraz niskokosztowych i sposób świadczenia przez nich usług 
dla rynku przewozów turystycznych zmienia się, tak jak zmieniają się kanały dys-
trybucji, które wykorzystują przewoźnicy. Dodatkowo porty lotnicze stają się pełne 
inicjatyw, coraz bardziej zaangażowane i doświadczone w staraniach o przycią-
gnięcie ruchu turystycznego. Publikacja poświęcona jest w końcu kwestiom zwią-
zanym z efektami synergii oraz konfliktami występującymi w relacji pomiędzy 
lotnictwem cywilnym i podróżami w celach turystycznych. Myśl przewodnia, pod-
kreślana w całej książce jest taka, że zasadniczą sprawą jest uznanie wzajemnego 
obustronnego związku pomiędzy sektorem transportu lotniczego i turystyką oraz 
upewnienie się, że jest to w pełni zrozumiałe i brane pod uwagę podczas każdego 
procesu podejmowania decyzji4. 
 Niniejszy artykuł jest próbą wykazania wzajemnych powiązań i zależności 
pomiędzy rozwojem turystyki i transportem lotniczym na poziomie regionu. Uwagę 
skupiono na Krakowie i regionie małopolskim. Motywy wyboru obszaru ba-
dawczego były dwa. Pierwszym z nich jest dostępność danych. Władze Krakowa  
i małopolski prowadzą regularne badania ruchu turystycznego na swoim terenie,  

                                                 
2  Ibidem. 
3  Ibidem. 
4  Ibidem, s. 1–2. 
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a raporty z badań są publikowane i ogólnodostępne na stronach internetowych 
urzędów. Po drugie – władze miasta Krakowa i województwa małopolskiego, do-
strzegając i uznając wpływ transportu lotniczego na rozwój sektora turystyki, 
wprowadziły unikatowy w skali kraju program wspierania otwierania nowych połą-
czeń lotniczych z krakowskiego portu lotniczego. Zakłada on współpracę władz 
samorządowych, portu lotniczego oraz linii lotniczych operujących z Krakowa.  
W artykule zostaje również podjęta próba oszacowania ekonomicznego wpływu 
transportu lotniczego na miasto i region małopolski w sektorze turystyki. 
 
 
1. Znaczenie przewoźników niskokosztowych dla rozwoju turystyki 
 
 Bardzo ważną rolę w ostatnich latach w rozwoju turystyki odgrywają prze-
woźnicy niskokosztowi. Źródłem ich rosnącego znaczenia są trzy główne cechy 
tanich przewoźników, a mianowicie: otwieranie nowych połączeń i tworzenie przez 
to nowych rynków, niwelowanie sezonowości oraz stymulowanie popytu5. Funk-
cjonowanie w oparciu o model niskokosztowy powoduje, że linie te obsługują połą-
czenia, które nie byłyby ekonomicznie opłacalne w przypadku obsługiwania ich 
przez przewoźników tradycyjnych, w oparciu o model hub-and-spoke. Tworzenie 
nowych połączeń przez tanie linie umożliwia rozwój sektora turystycznego w re-
gionach, które nie byłyby w innym przypadku dostępne dla znacznej części Unii 
Europejskiej. W przeszłości atrakcyjne turystycznie destynacje i przemysł tury-
styczny w tych regionach były silnie uzależnione od linii czarterowych, operują-
cych w okresach tradycyjnych wyjazdów urlopowych. W okresie letnim były to 
słoneczne, najczęściej południowe regiony, w zimie zaś – regiony, gdzie możliwe 
jest uprawianie sportów zimowych. Przewoźnicy niskokosztowi położyli kres tej 
zasadzie, oferując połączenia do miejsc atrakcyjnych turystycznie przez cały rok 
oraz w ciągu tygodnia, w przeciwieństwie do linii czarterowych, operujących naj-
częściej w tygodniowych odstępach. Przyczyniło się to w szczególności do rozwoju 
turystyki krótkoterminowej, zapewniło dopływ turystów do regionów również poza 
okresami szczytu i wpłynęło na bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycz-
nego w ciągu roku, jak również w ciągu tygodnia. Tanie linie lotnicze, poprzez 
stymulowanie nowego popytu, przyczyniają się do zwiększania liczby turystów  
w regionach, do których latają, bez jednoczesnego zmniejszenia liczby turystów  
w innych regionach. Wniosek taki można sformułować na podstawie badań, które 

                                                 
5  European Low Fares Airline Association (in association with the Forum of Regional Air-

ports & Assembly of European Regions), Social Benefits of Low Fares Airline in Europe, listopad 
2007, www.elfaa.com, 20.03.2009, s. 34. 
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pokazują, że znaczna część pasażerów korzystających z tanich linii lotniczych  
w przypadku, gdyby te usługi nie istniały, w ogóle by nie podróżowała6.  
 
 
2. Metodologia badań ekonomicznego wpływu transportu lotniczego na gospo-

darkę regionu 
 
 W badaniach dotyczących ekonomicznego wpływu portów lotniczych na mia-
sta i regiony wykorzystywana jest metodologia, która różnicuje wpływ takiego 
portu w czterech obszarach oddziaływania: 

 wpływ bezpośredni – obejmujący zatrudnienie oraz przychody powiązane  
z działalnością podmiotów funkcjonujących w obrębie infrastruktury portu 
lotniczego, takich jak: przedsiębiorstwo zarządzające portem, przedstawi-
cielstwa linii lotniczych, agencje handlingowe, instytucje kontrolne, firmy 
cateringowe, przewozowe, kurierskie, logistyczne itd.;  

 wpływ pośredni – zatrudnienie oraz przychody generowane w obrębie łań-
cucha dostawców towarów i usług, na przykład placówki handlowe, przed-
stawicielstwa banków, firmy sprzątające;  

 wpływ indukowany – zatrudnienie oraz przychody generowane w obrębie 
gospodarki badanego obszaru przez wydatki osób bezpośrednio zatrudnio-
nych w instytucjach działających na terenie portu bądź osób zatrudnionych 
w instytucjach świadczących usługi dla portu lotniczego;  

 wpływ stymulowany (katalityczny) – zatrudnienie oraz przychody genero-
wane w obrębie gospodarki badanego obszaru, w związku z wpływem por-
tu lotniczego na wzrost aktywności oraz efektywności podmiotów gospo-
darczych znajdujących się w zasięgu portu lotniczego (m.in. inwestycje 
bezpośrednie oraz ruch turystyczny)7. 

 Badając wpływ katalityczny, należy pamiętać, że połączenia lotnicze, oprócz 
generowania przepływów finansowych i zatrudnienia, stanowią również ważny 
czynnik przyciągający potencjalnych inwestorów. Funkcjonowanie portu lotniczego 
odgrywa kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji na tere-
nie regionu przez firmy spoza niego, wspieraniu rozwoju lokalnych przedsię-

                                                 
6  Wyniki badań pokazują, że jedynie 37% pasażerów tanich linii stanowią osoby, które 

„przesiadły się” z przewoźników tradycyjnych, natomiast 59% ich pasażerów to „nowy popyt” na 
usługi lotnicze. 15% pasażerów z tej grupy w sytuacji, kiedy nie istniałyby tanie linie podróżowa-
łoby samochodem, 6% koleją, natomiast 71% deklaruje, że gdyby nie było tanich lotów, w ogóle 
by nie podróżowali. Więcej na ten temat: ibidem, s. 34. 

7  H. Ćwikliński, G. Pawłowski, Znaczenie rozwoju portu lotniczego im. L. Wałęsy w pro-
cesie metropolizacji aglomeracji gdańskiej, w: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej 
na początku XXI w., red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek, Prace naukowe Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 107–132; por.: The social and economic impact of 
airports in Europe, ACI Europe, York Aviation, January 2004, s. 5. 
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biorstw, m.in. poprzez umożliwienie ekspansji czy osiąganie efektów skali oraz 
poprawie konkurencyjności podmiotów lokalnych z tytułu łatwiejszego dostępu do 
klientów i dostawców oraz świadczonych przez port lotniczy usług przewozowych. 
Za efekt katalityczny uważa się również rozwój turystyki w regionie, będący efek-
tem funkcjonowania portu lotniczego8. Podział ten wykorzystywany jest również  
w badaniach wpływu portów lotniczych na gospodarkę światową. Istnieje jednak 
różnica w klasyfikowaniu wpływu wywieranego przez transport lotniczy w sektorze 
turystyki. W niektórych raportach rozwój turystyki kwantyfikowany jest jako 
wpływ pośredni transportu lotniczego na gospodarkę9. W niniejszej pracy przyjęto 
jednak podział proponowany przez ACI Europe i York Aviation – twórców meto-
dologii szacowania wpływu transportu lotniczego (portów lotniczych) na gospodar-
kę regionu. Podział ten jest powszechnie stosowany w badaniach europejskich por-
tów lotniczych. Przyjęto, że rozwój turystyki jest efektem stymulowanym (katali-
tycznym) oddziaływania transportu lotniczego na gospodarkę regionu. 
 Kwantyfikacja wpływu stymulowanego jest bardzo trudna (na co zwrócono 
uwagę w raporcie) z uwagi na dużą liczbę czynników, które powinny zostać 
uwzględnione. Trudne jest także oddzielenie efektów działalności portu lotniczego 
od efektów działalności innych podmiotów świadczących usługi transportowe oraz 
wielu innych przedsiębiorstw i organizacji wpływających na efektywność gospo-
darki regionalnej.  
 
 
3. Wpływ transportu lotniczego na rozwój turystyki na przykładzie Krakowa  

i województwa małopolskiego 
 
 Turystyka jest jedną z głównych składowych wpływu stymulowanego trans-
portu lotniczego na gospodarkę miast i regionów. W roku 2007 liczbę turystów 
odwiedzających Polskę szacowano na ok. 15 mln. W porównaniu z rokiem 2006 
odnotowano 18% wzrost wykorzystania transportu lotniczego przez turystów za-
granicznych przyjeżdżających do Polski. Dodatkowym bodźcem do krótkich wy-

                                                 
8  Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu na rozwój 

miasta i regionu, raport przygotowany pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Rekowskiego, Wro-
cław, marzec 2006, s. 18. 

9  W raporcie IATA pt.: The Economic Impact of Air Service Liberalization uznano, że 
„wpływ pośredni uwidacznia się w zatrudnieniu, przychodach oraz rozwoju branży hotelarskiej  
i turystycznej, u producentów i dostawców towarów i usług na potrzeby linii lotniczych oraz 
sektorów powiązanych z lotnictwem, np. usług księgowych, firm prawnych, dostawców posiłków 
oraz napojów itd.”. Wpływ katalityczny wg raportu obejmuje np. inwestycje dokonywane przez 
firmy i organizacje w fabryki i ich wyposażenie oraz zwiększone przepływy towarowe napędzane 
przez zwiększającą się zdolność przewozową całego systemu transportu lotniczego w celu wspie-
rania tych inwestycji. Więcej na ten temat zob.: The Economic Impact of Air Service Liberaliza-
tion, InterVISTAS-ga2, IATA 2006, www.iata.org, 24.02.2009, s. 5. 
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jazdów turystycznych są w ostatnich latach dynamicznie rozwijające się tanie linie 
lotnicze, wciąż rozbudowujące swoją siatkę połączeń. Weekendowe wyjazdy stały 
się bardzo modne, szczególnie wśród ludzi młodych10. Wzajemne relacje pomiędzy 
rozwojem turystyki i transportu lotniczego zbadano na przykładzie Krakowa i re-
gionu małopolskiego. W zamieszczonej poniżej tabeli 1 zaprezentowano szacun-
kowe dane na temat liczby turystów w Małopolsce (z wyodrębnieniem Krakowa), 
w tabeli 2 ukazano procentowe zmiany liczby pasażerów w Małopolsce i Krakowie 
w latach 2003–2007, natomiast w tabeli 3 zobrazowano udział poszczególnych 
kategorii turystów w ogólnej liczbie turystów w Małopolsce.  
 

Tabela 1 
 

Szacunkowa liczba turystów w Małopolsce w latach 2003–2007  
z wyszczególnieniem Krakowa 

 
 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Turyści ogółem 6 200 000 8 200 000 7 600 000 8 900 000 11 300 000 
w tym Kraków 3 500 000 5 500 000 5 500 000 6 200 000 6 800 000 

Turyści krajowi 5 200 000 6 300 000 5 300 000 6 100 000 8 300 000 
w tym Kraków 2 820 000 4 000 000 3 400 000 3 900 000 4 340 000 

Turyści zagraniczni 1 000 000 1 900 000 2 300 000 2 800 000 3 000 000 
w tym Kraków 680 000 1 500 000 2 100 000 2 300 000 2 460 000 

 
Źródło: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim, raport końcowy, 
IPSOS, Warszawa, listopad 2007, s. 13. 
 

Tabela 2 
 

Zmiany liczby turystów w Małopolsce i w Krakowie w latach 2003–2007 (%) 
 

 2004:2003 2005:2004 2006:2005 2007:2006 2007:2003 
Turyści ogółem 32,26 -7,32 17,11 26,97 82,26 

Kraków 57,14 0,00 12,73 9,68 94,29 
Turyści krajowi 21,15 -15,87 15,09 36,07 59,62 

Kraków 41,84 -15,00 14,71 11,28 53,90 
Turyści zagraniczni 90,00 21,05 21,74 7,14 200,00 

 Kraków 120,59 40,00 9,52 6,96 261,76 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu: Badanie ruchu turystycz-
nego w województwie małopolskim…, op.cit., s. 13. 

                                                 
10  S. Huderek, Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju miast i regionów, referat przy-

gotowany na Krakowską Konferencję Młodych Uczonych 2008, www.profuturo.agh.edu.pl, 
20.03.2009. 
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Tabela 3 
 
Udział poszczególnych kategorii turystów w ogólnej liczbie turystów w Małopolsce (%) 
 

 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
Turyści ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

w tym Kraków 56,45 67,07 72,37 69,66 60,18 
Turyści krajowi 83,87 76,83 69,74 68,54 73,45 

w tym Kraków 45,48 48,78 44,74 43,82 38,41 
Turyści zagraniczni 16,13 23,17 30,26 31,46 26,55 

w tym Kraków 10,97 18,29 27,63 25,84 21,77 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Badanie ruchu turystycznego  
w województwie małopolskim…, op.cit., s. 13. 
 
 Od początku prowadzenia pomiarów ruchu turystycznego w województwie 
małopolskim można mówić o stałej tendencji wzrostowej (z wyjątkiem roku 2005, 
kiedy to ogólna liczba pasażerów spadła z 8,2 mln w roku 2004 do 7,6 mln). Mimo 
spadku ogólnej liczby turystów, w roku 2005 zanotowano jednak wzrost liczby 
turystów zagranicznych. Uwagę zwraca również fakt, że w latach 2006 i 2007 wy-
stąpiła wśród turystów większa dynamika odwiedzin miejscowości Małopolski 
innych niż Kraków. Może to wynikać z faktu, że Kraków jest stosunkowo dobrze 
znany Polakom i chęć ponownych odwiedzin z czasem zapewne maleje, a poza tym 
wzrasta atrakcyjność innych miejsc w Małopolsce11. Należy w tym miejscu również 
podkreślić wzrost liczby turystów zagranicznych. Największe wzrosty były noto-
wane w latach 2004 i 2005, czyli bezpośrednio po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej. Był to wzrost o 90%, biorąc pod uwagę liczbę turystów odwiedzających Ma-
łopolskę w ogóle i o ponad 120% – w przypadku turystów odwiedzających Kraków 
w roku 2004, oraz odpowiednio o 21% i 40% w roku 2005. W latach 2003–2007 
odnotowano 200-procentowy wzrost liczby turystów z zagranicy odwiedzających 
region małopolski oraz przeszło 261-procentowy wzrost liczby turystów odwiedza-
jących Kraków. Wielkości te są ponad dwukrotnie większe od przyrostu turystów 
ogółem w okresie 2003–2007 (82,26%) oraz prawie czterokrotnie większe od przy-
rostu liczby turystów krajowych (59,62%). Należy jednak zauważyć, że stosunko-
wo niski był poziom początkowy (1 mln turystów zagranicznych w regionie, w tym 
860 tys. w Krakowie, w stosunku do 5,2 mln turystów krajowych, w tym 2,82 mln 
w Krakowie w roku 2003). Analizując dane w tabeli 3, można zauważyć, że turyści 
zagraniczni znacząco zwiększyli swój udział w liczbie turystów odwiedzających 
Małopolskę, a mianowicie z 16,13% w 2003 roku do 26,55% w roku 2007 oraz –  
w przypadku Krakowa – z 10,97% do 21,77% w roku 2007. Udział turystów zagra-
nicznych osiągnął nawet poziom 31,46% w roku 2006 dla całej Małopolski oraz 
27,63% w roku 2005 w przypadku Krakowa, jednak znaczny przyrost turystów 
                                                 

11  Por.: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim…, op.cit., s. 13. 
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krajowych w latach 2006 i 2007 zmienił te proporcje na niekorzyść turystów zagra-
nicznych. 
 W powyższej analizie szczególną uwagę zwrócono na turystów zagranicz-
nych, ponieważ, jak wskazują badania, to przede wszystkim turyści zagraniczni 
korzystają z transportu lotniczego. Na rysunku 1 przedstawiono środki transportu, 
jakimi turyści dostali się do Małopolski, natomiast na rysunku 2 środki transportu, 
jakimi turyści dotarli do Krakowa.  
 

 
Rys. 1. Środki transportu, z jakich korzystali turyści przyjeżdżający do Małopolski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Badanie ruchu turystycznego  
w województwie małopolskim…, op.cit. 

 

 
Rys. 2. Środki transportu, z jakich korzystali turyści przyjeżdżający do Krakowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: Ruch turystyczny w Krakowie  
w 2007 r. Raport z badań, IPSOS, kierownik zespołu: G. Synowski, Warszawa 2007. 
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 W 2007 roku 51% turystów przybyłych do regionu małopolskiego z zagranicy 
jako środek transportu wybrało samolot. Jeśli weźmie się pod uwagę sam Kraków, 
można zauważyć, że aż 63% zagranicznych turystów odwiedzających miasto przy-
było do niego drogą powietrzną. Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że odse-
tek turystów korzystających z transportu lotniczego nie był zawsze tak wysoki. 
Wzrost liczby turystów korzystających z transportu powietrznego rozpoczął się od 
roku 2004, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej i związanego z tym otwar-
cia polskiego rynku lotniczego. Jeszcze w 2003 roku turyści korzystający z trans-
portu powietrznego stanowili jedynie 19%. W następnych latach ich udział wzrósł 
do 30% w roku 2004, 48% w roku 2005, 56% w roku 2006 oraz 63% w roku 2007. 
W tabeli 4 przedstawiono, z jakich środków transportu korzystali turyści przyjeż-
dżający do Krakowa w latach 2003–2007. 
 

Tabela 4 
 

Środki transportu wykorzystywane przez odwiedzających Kraków  
w latach 2003–2007 (%) 

 
Środki transportu 

Odwiedzający krajowi Odwiedzający zagraniczni 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

samolot 1 3 1 3 5 19 30 48 56 63 
autokar 8 13 27 17 9 33 33 25 17 3 

samochód osobowy 63 47 34 49 42 24 20 16 15 27 
pociąg 21 27 23 21 37 21 13 9 9 6 

autobus linii regularnej 6 9 13 7 7 1 2 1 1 2 
inny 1 1 2 3 0 2 1 1 0 0 

 
Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2007 roku…, op.cit., s. 18. 
 
 Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia turystów zagranicznych, liderami są oby-
watele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Francji, Nor-
wegii i Ukrainy. W tabeli 5 przedstawiono procentowy udział obywateli poszcze-
gólnych krajów (uwzględniono 12 państw) w ogólnej liczbie turystów zagranicz-
nych odwiedzających Kraków w latach 2003–2007. Należy zwrócić uwagę, że tury-
ści z Wielkiej Brytanii nie zawsze byli dominującą grupą narodowościową odwie-
dzającą Kraków. W roku 2003 ich udział wynosił 9,7%, co dawało im trzecią pozy-
cję za Niemcami i obywatelami Stanów Zjednoczonych. Tak samo wyglądała sytu-
acja w roku 2004. Rok później Anglicy stanowili 18,1%, wysuwając się na drugą 
pozycję za Niemcami, natomiast w 2006 roku stanowili największą grupę narodo-
wościową wśród turystów odwiedzających Kraków (16,6%). Warto w tym miejscu 
zauważyć, że turyści z krajów będących w czołówce tego zestawienia najczęściej 
docierają do Krakowa drogą powietrzną. Na rysunku 3 przedstawiono strukturę 
turystów zagranicznych (z wybranych krajów) ze względu na środki transportu,  
z jakich korzystali. Jak widać na rysunku, 99% turystów z Wielkiej Brytanii, 20%  
z Niemiec oraz 90% ze Stanów Zjednoczonych przybywa do Krakowa transportem 
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lotniczym. Należy również podkreślić, że w przypadku turystów z Irlandii odsetek 
korzystających w podróży do Krakowa z transportu lotniczego wynosi 100%. 
 

Tabela 5 
 
Struktura przyjazdów do Krakowa turystów zagranicznych według kryterium państwa 

pochodzenia w latach 2003–2007 (12 pierwszych pozycji) 
 

 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007* r. 
Wielka Brytania 9,7 10,9 18,1 16,6 14,0 

Niemcy 12,1 15,3 20,9 15,9 10,5 
Włochy 8,1 9,7 7,0 6,7 8,5 

USA 10,5 8,6 6,5 9,3 6,5 
Francja 8,1 10,9 8,5 7,6 4,7 

Norwegia 6,5 1,1 1,2 2,3 4,3 
Ukraina 4,5 1,6 1,9 1,5 4,1 
Izrael 8,0 2,5 0,4 2,2 3,8 
Węgry 1,3 2,3 3,1 2,0 3,1 

Hiszpania 2,9 4,0 2,6 2,4 3,0 
Irlandia 1,5 2,4 1,6 3,8 2,8 
Rosja 0,5 0,7 1,1 2,0 2,0 

*Dane szacowane na podstawie rys. 52, s. 66 według danych IPSOS, w: Ruch tury-
styczny w Krakowie w 2007 roku…, op.cit. 
 
Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku, raport końcowy, kierownik projek-
tu: dr K. Borkowski, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006, s. 34; Ruch 
turystyczny w Krakowie w 2007 roku…, op.cit., s. 66. 
 

 
Rys. 3. Środki transportu, z jakich korzystali turyści zagraniczni z wybranych państw 
podróżując do Krakowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu: Ruch turystyczny w Kra-
kowie w 2007 roku…, op.cit., s. 18. 
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 W tabeli 6 przedstawiono udział poszczególnych krajów w ogólnej liczbie 
pasażerów korzystających z portu lotniczego w Krakowie. Uwzględniono kraje 
posiadające ponad 1% udziału. Należy zauważyć, że Szkocja i Irlandia Północna 
zostały uwzględnione osobno (udział Irlandii Północnej wyniósł 0,94%). 
  

Tabela 6 
 

Udział poszczególnych krajów w ogólnej liczbie pasażerów korzystających z portu 
lotniczego w Krakowie w 2007 r. 

 
Lp.  Kraj Udział (w %) 
1. Anglia 29,79
2. Niemcy 13,13
3. Włochy 10,58
4. Irlandia 9,27
5. Polska 6,24
6. Francja 3,09
7. USA 2,95
8. Norwegia 2,57
9. Austria 2,04
10. Belgia 2,00
11. Szkocja 1,93
12. Hiszpania 1,41
13. Grecja 1,26
14. Szwecja 1,20
15. Czechy 1,12
16. Holandia 1,05

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portu lotniczego w Krakowie. 
 
 Analizując przedstawione powyżej dane, można zauważyć, że wzrost liczby 
turystów zagranicznych pokrywa się w czasie ze wzrostem liczby pasażerów obsłu-
giwanych w porcie lotniczym w Krakowie, a także w porcie lotniczym Katowice-
Pyrzowice, który uważany jest i promowany jako lotnisko pomocnicze w stosunku 
do portu lotniczego Kraków-Balice. Również struktura turystów zagranicznych 
według kryterium państwa pochodzenia pokrywa się z rankingiem najbardziej 
uczęszczanych destynacji (analizę ograniczono do państw). Można zatem stwier-
dzić, że rozwój turystyki w regionie małopolskim oraz w mieście Krakowie (biorąc 
szczególnie pod uwagę turystów z zagranicy) związany jest z rozwojem transportu 
lotniczego. Na podstawie danych dotyczących przychodów regionu z turystyki 
można oszacować efekt stymulowany transportu lotniczego w turystyce.  
 Na rysunku 4 przedstawiono wydatki turystów w przeliczeniu na osobę  
w latach 2003–2007. Wyraźny wzrost wydatków w 2007 roku w porównaniu  
z wynikami z lat poprzednich spowodowany jest tym, że wzięto tu pod uwagę wy-
datki związane z noclegiem (a w odniesieniu do lat poprzednich tego nie zrobiono). 
W roku 2007 turysta zagraniczny wydał w czasie pobytu w Małopolsce średnio 
1903 zł, natomiast turysta krajowy 498 zł. Łącznie turyści wydali w tymże roku w 
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Małopolsce prawie 10 mld zł (zob. rysunek 5 i tabela 7). Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że wydatki turystów zagranicznych przewyższały wydatki turystów krajo-
wych o ponad 1,5 mld, mimo że było ich prawie trzy razy mniej.  
 

 
Rys. 4. Wydatki turystów w przeliczeniu na osobę w latach 2003–2007 

Źródło: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim…, op.cit., s. 24. 

 

 
Rys. 5. Przychody Małopolski z turystyki w latach 2003–2007 

Źródło: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim…, op.cit., s. 26. 

 
Tabela 7 

 
Przychody Małopolski z turystyki w latach 2003–2007 (w mln PLN) 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Ogółem 2 921,2 3 373,8 3 236,0 4 225,5 9 842,4 

 Turyści krajowi 1 955,2 1 908,9 1 775,5 2 360,7 4 133,4 

 Turyści zagraniczni 966,0 1 464,9 1 460,5 1 864,8 5 709,0 

 
Źródło: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim…, op.cit., s. 26. 
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 Biorąc pod uwagę powyższe dane, można przeprowadzić prostą kalkulację 
wpływu stymulowanego w sektorze turystyki, jaki wywiera na gospodarkę regionu 
transport lotniczy. 
 

Tabela 8 
 

Kalkulacja wielkości wpływu stymulowanego transportu lotniczego  
na gospodarkę regionu małopolskiego w sektorze turystyki w roku 2007 

 
1 2 3 4 

 
Przychody z turystyki 

w 2007 r. 

Odsetek turystów 
korzystających  

z transportu lotniczego

Wydatki turystów korzystających  
z transportu lotniczego (kol. 2 

pomnożona przez kol. 3) 

Turyści krajowi 4 133 400 000 zł 1% 41 334 000 zł 

Turyści zagraniczni 5 709 000 000 zł 51% 2 911 590 000 zł 

Suma: 2 952 924 000 zł 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu: Badanie ruchu turystycz-
nego w województwie małopolskim…, op.cit. 
 
 Z kalkulacji przeprowadzonych w tabeli 8 wynika, że wpływ stymulowany 
wywołany przez transport lotniczy w regionie małopolskim w sektorze turystyki  
w 2007 roku wyniósł 2 952 924 000 zł.  
 Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić duże znaczenie 
transportu lotniczego dla rozwoju sektora turystyki w Krakowie i regionie małopol-
skim. Transport lotniczy był dominującym środkiem transportu wśród turystów 
zagranicznych, odwiedzających zarówno region (51% w 2007 roku), jak i miasto 
Kraków (63% w 2007 roku). Należy przy tym pamiętać, że wydatki ponoszone 
przez turystę zagranicznego w czasie pobytu są prawie 4 razy większe od wydat-
ków turysty krajowego, a ich łączna wysokość w 2007 roku wyniosła ponad  
5,7 mld zł.  
 
 
4. Wspólne działania promocyjne władz Krakowa i regionu małopolskiego  

z liniami lotniczymi 
 
 W raporcie12 zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie inicjatyw promo-
cyjnych kierowanych do turystów zagranicznych. Dzięki badaniu ustalono, że tury-
ści zagraniczni cechują się dużą znajomością reklam Małopolski. Oznacza to, że do 
Małopolski przyjeżdża wielu turystów zachęconych właśnie takimi działaniami. 

                                                 
12  Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim…, op.cit. 
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Długofalowy charakter oddziaływania tego rodzaju reklam i innych działań promo-
cyjnych, wraz z powiększającą się grupą turystów, którzy już Małopolskę znają  
i deklarują, że będą rekomendować przyjazd do regionu swoim znajomym, każe 
przypuszczać, że dynamika wzrostu liczby turystów zagranicznych będzie w naj-
bliższym czasie coraz większa, prawdopodobnie większa nawet niż w przypadku 
turystów krajowych13. Działania reklamowe podejmowane są między innymi 
wspólnie z tanimi liniami lotniczymi, które uruchamiają swoje połączenia z lotniska 
w Krakowie lub w Katowicach. Władze miasta co roku przeznaczały sumę  
ok. 1–3 mln zł jako „zachętę” dla przewoźników, szczególnie tych niskokoszto-
wych. Aby nie narazić się na zarzut udzielania nielegalnej pomocy, dopłaty do po-
łączeń tanich linii lotniczych były często ukryte i przybierały formę np. zakupu 
reklamy miasta lub regionu na internetowej stronie przewoźnika14. Dozwolone są 
jednak wspólne akcje promocyjne prowadzone w miastach, z których tworzone są 
nowe połączenia15. Dostrzegając potencjał transportu lotniczego i jego wpływ na 
rozwój turystyki, władze miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego stwo-
rzyły projekt promocyjny Otwarty Kraków, Otwarta Małopolska. Założenia projek-
tu zaprezentowano w czasie jednodniowej konferencji 24 marca 2009 roku. 
 Pełnomocnik ds. turystyki prezydenta miasta Krakowa stwierdziła, że utrzy-
mująca się stała, wysoka liczba turystów odwiedzających Kraków jest m.in. efek-
tem dobrej współpracy z przewoźnikami lotniczymi. Poczynione wysiłki promocyj-
ne po wejściu Polski do Unii Europejskiej spowodowały, że Kraków stał się nie 
tylko celem wizyt turystycznych, ale również bardzo popularnym ośrodkiem konfe-
rencyjnym oraz centrum nowoczesnych technologii i obsługi biznesu. Aby ugrun-
tować atrakcyjny wizerunek Krakowa w świecie, a jednocześnie zmniejszyć nega-
tywne efekty zjawisk kryzysowych, miasto wyszło z nową ofertą współpracy do 
przewoźników lotniczych. W zamian za otwarcie nowych, regularnych połączeń  
z Krakowem, miasto oferuje realizację kampanii reklamowych promujących nowe 
destynacje, przeprowadzanych zarówno w Krakowie, jak i miejscach połączeń. 
Podobny, komplementarny projekt skierowany na promocję regionu zamierza reali-
zować województwo małopolskie. Do walki o nowych pasażerów ma włączyć się 
też spółka Krakowski Port Lotniczy, która w 2009 roku ogłosiła, że zaoferuje prze-
woźnikom nowy, bardziej atrakcyjny cennik opłat. W konferencji w krakowskim 
magistracie wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli linii lotniczych. Zaintere-
                                                 

13  Ibidem, s. 10. 
14  Miasto Kraków wykupiło m.in. reklamę na kadłubie jednego z samolotów norweskiego 

przewoźnika Norwegian Air Shuttle (jednemu z samolotów nadano imię „Kraków”). W najbliż-
szych latach duży napis „Kraków” ma zobaczyć kilka milionów pasażerów w ponad 100 europej-
skich portach lotniczych, obsługiwanych przez norweskie linie. Jest to pierwszy przypadek tak 
szerokiej promocji miasta przez tanią linię lotniczą. Więcej na ten temat: Norweski Kraków, 
„Skrzydlata Polska” 2007, nr 11, s. 14. 

15  B. Piłat, L. Baj, Dotacja dobra na lotniczy dołek?, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 2009 
r., s. 22. 
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sowanie nowym programem wyrazili m.in. tacy przewoźnicy jak PLL LOT, Au-
strian Airlines, Sky Europe, Norwegian Air Shuttle czy Aeroflot. W spotkaniu 
uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, portu lotniczego 
w Balicach oraz firm działających w branży turystycznej16.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Na podstawie powyższej analizy i szacunków dotyczących wpływu stymulo-
wanego transportu lotniczego na gospodarkę Krakowa i regionu małopolskiego 
można postawić tezę, że transport lotniczy jest jednym z głównych czynników wa-
runkujących rozwój branży turystycznej oraz gospodarki miasta i regionu, 
uwzględniając sektor turystyki. Wpływ stymulowany transportu lotniczego na go-
spodarkę regionu małopolskiego w sektorze turystyki w 2007 roku oszacowano na 
prawie 3 mld zł. Pozwala to uznać transport lotniczy za ważny czynnik rozwoju 
gospodarczego regionu. Związek ten dostrzegają władze Krakowa i województwa 
małopolskiego, które od kilku lat podejmują działania mające na celu wspieranie 
tworzenia nowych połączeń lotniczych pomiędzy Krakowem i miastami europej-
skimi i nie tylko. Sukcesy lokalnych władz Małopolski na tym polu mogą być 
wskazówką dla samorządowców w innych regionach Polski, w jaki sposób mogą 
oni wspierać rozwój turystyki, a przez to również gospodarczy rozwój regionu. 
 
 

THE ASSESSMENT OF CATALYTIC IMPACT OF AIR TRANSPORT  
ON THE REGIONAL ECONOMY IN A TOURISM SECTOR  

(THE CASE OF KRAKOW AND LITTLE POLAND REGION) 
 
 

Summary 
 
 The article attempts to prove the mutual relations and interconnections between 
the development of tourism and air transport on level of region. The first part includes 
general remarks concerning interconnection between air transport and tourism sector. 
There is also significance of low cost carriers for tourism sector described in short. 
Next, author makes an attempt of assessment of the air transport impact on regional 
economy in the tourism sector in Krakow and Little Poland region. There is the estab-
lished and widespread methodology created by ACI Europe and York Aviation used in 
the analysis and also described briefly. At the end, there is discussed the project of  

                                                 
16  Kraków zachęca linie lotnicze, komunikat prasowy z dnia 25.03.2009, www.krakow.pl, 

25.03.2009. 
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a common action of local authorities, Krakow Airport and carriers, the aim of which is 
to create and promote new connections and routs between Krakow and other airports. 
The conclusion includes main findings and results of the analysis. 
 

Translated by Łukasz Olipra 
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WŁADYSŁAW PĘDZIWIATR 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku 
 
 
 

INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA W POLSCE:  
RETROSPEKCJA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PERSPEKTYWY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Materia, która nas otacza, poprzez trzy stany skupienia (stały, ciekły i gazo-
wy), zdeterminowała ośrodki, w których możliwe stało się jej przemieszczanie oraz 
dla których stała się punktem odniesienia w zakresie pomiaru prędkości. Pierwsze 
dwa ośrodki w naturalny sposób towarzyszyły homo sapiens przez cały okres ewo-
lucji, wpływając na jego rozwój. Ośrodek gazowy natomiast został okiełznany do-
piero na początku XX wieku. Można przyjąć, że potrzeba przemieszczania się to-
warzyszy człowiekowi od chwili, kiedy świadomie zaczął dostrzegać jej pozytywny 
wpływ na poprawę swojej pozycji społecznej. Powody, dla których człowiek się 
przemieszczał, były i pozostają wielorakie: od konieczności poszukiwania poży-
wienia, przez handel, do chęci posiadania coraz to większego terytorium oraz po-
znawania nowych miejsc, ludzi i kultur.  
 Prędkość przemieszczania się na lądzie przez wiele stuleci ograniczona była 
przede wszystkim możliwościami związanymi z fizyczną wydolnością organizmu 
człowieka. W historii rozwoju ludzkości można wyróżnić dwa przełomowe okresy, 
które w istotny sposób zwiększyły prędkość przemieszczania się: pierwszy wiązał 
się z chwilą, od której człowiek zaczął używać zwierząt jako środka transportu, 
drugi natomiast z chwilą, kiedy dokonała się rewolucja techniczna. Jeszcze w końcu 
XIX wieku podróżowano ze średnią prędkością nie przekraczającą 10 km/h. Pięć-
dziesiąt lat później prędkość wzrosła do około 50 km/h, a obecnie w krajach rozwi-
niętych gospodarczo osiąga średnią wartość na poziomie około 90 km/h. Komuni-
kację morską charakteryzują zbliżone wskaźniki dynamiki wzrostu. W komunikacji 
lotniczej, gdzie pierwsze przewozy pasażerskie odbywały się w drugiej dekadzie 
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XX w. z prędkością niewiele przekraczającą 100 km/h, wzrosły do 900 km/h  
w obecnym czasie. A zatem, przyjmując okres rewolucji technicznej za początek 
nowożytnego okresu rozwoju komunikacji, zwielokrotnienie średniej prędkości 
przemieszczania się w przypadku komunikacji lądowej, morskiej oraz lotniczej 
dokonywało się w porównywalnym czasie. Zastanawiający jest fakt, że wszystkie 
stadia rozwoju komunikacji są nadal obecne w różnych częściach świata. Poziom 
ich rozwoju można traktować jako wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego. Możliwość 
szybkiego przemieszczania się, szczególnie współcześnie, warunkowana jest po-
ziomem zaawansowania technologicznego środków transportu. Bardzo ważny jest 
również poziom rozwoju infrastruktury towarzyszącej, szczególnie naziemnej, która 
dla wszystkich trzech rodzajów transportu – choć w różnym stopniu – jest niezbęd-
na. 
 
 
1. Stan po II wojnie światowej 
 
 W Polsce powojennej rozwój lotnictwa oraz infrastruktury lotniczej (lotnisk) 
zdeterminowany był przez politykę obronną Polski Ludowej oraz potrzeby zaspo-
kojenia ograniczonego popytu na komunikację lotniczą, zarówno krajową, jak  
i zagraniczną. Lotniska w przeważającej liczbie zlokalizowane zostały w miejscach, 
które w okresie II wojny światowej pełniły funkcje militarne. Był to okres, w któ-
rym lotniska zostały rozbudowane lub zbudowane od podstaw. Wraz z przesuwa-
niem się linii frontu, na jego zapleczu organizowano również pola wzlotów, które 
wykorzystywane były jako lotniska polowe. W okresie powojennym lotniska  
o utwardzonej nawierzchni zostały zagospodarowane przez Polskie Linie Lotnicze 
„LOT” lub przez lotnicze jednostki wojskowe1. Większość pozostałych, o na-
wierzchni trawiastej, została zagospodarowana przez Aeroklub Polski, którego 
jednym z podstawowych zadań, obok prowadzenia szkolenia sportowego, było 
przygotowywanie kadr dla Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Taki 
stan rzeczy utrzymywał się przez wiele lat, do czasu kiedy nastąpiły w naszym 
kraju przemiany gospodarcze, które zainicjowały nową erę w historii rozwoju lot-
nictwa w Polsce. Powolna liberalizacja przepisów w zakresie nieskrępowanej moż-
liwości posiadania statków powietrznych przez osoby prywatne, podziału prze-
strzeni powietrznej kraju, zarządzania przestrzenią powietrzną, warunków licencjo-
nowania personelu lotniczego oraz pojawienie się możliwości uruchamiania no-
wych lotnisk, lądowisk oraz innych miejsc przystosowanych do wykonywania star-
tów i lądowań, rozpoczęły proces zmian, który wynika również z konieczności 

                                                 
1  Wojskowa infrastruktura lotniskowa nie jest przedmiotem niniejszego artykułu z uwagi 

na obowiązujące odmienne regulacje prawne oraz znikome znaczenie dla lotnictwa handlowego. 
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wdrożenia na terenie całej UE Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej2. 
Ujednolicenie na terenie wspólnoty procedur związanych z wykonywaniem działal-
ności lotniczej odnosi się również do wymogów, jakie powinna spełniać infrastruk-
tura naziemna, w tym lotniska. Ich rozwój w okresie ostatnich lat, szczególnie po 
przystąpieniu Polski do UE, jest zauważalny, jednak dotyczy przede wszystkim 
tych lotnisk, które pełnią funkcję komunikacyjną (handlowych). 
 
 
2. Podstawy prawne funkcjonowania lotnisk w Polsce 
 
 Lotnictwo, z uwagi na międzynarodowy charakter odnoszący się do obszaru 
oddziaływania, poddane jest regulacjom prawnym, które z konieczności musi ce-
chować uniwersalizm. Polskie lotnictwo obowiązują trzy poziomy regulacji praw-
nych: międzynarodowy, europejski oraz krajowy. 
 W 1944 roku na konwencji w Chicago powołana została do życia ICAO (In-
ternational Civil Aviation Organization) z siedzibą w Montrealu (od 1947 roku 
funkcjonuje jako agenda ONZ), której zadaniem jest nadzorowanie krajów człon-
kowskich w zakresie przestrzegania międzynarodowych norm i przepisów regulują-
cych cywilny ruch lotniczy oraz opracowywanie nowych standardów i norm dla 
lotnictwa. Przepisy ICAO zawierają 18 aneksów, z których każdy reguluje odrębną 
dziedzinę lotnictwa. Aneks 14 Konwencji Chicagowskiej jest poświecony proble-
matyce lotnisk, ustala istotne normy oraz zaleca metody postępowania w zakresie 
projektowania i eksploatacji lotnisk3. 
 Prawo europejskie, uznając nadrzędność prawa międzynarodowego, formułuje 
normy, które regulują następujące zagadnienia: dostęp do rynku, żegluga powietrz-
na, bezpieczeństwo lotnicze, ochrona lotnictwa, kwestie socjalne, ochrona praw 
pasażerów, transeuropejska sieć transportowa, ochrona środowiska, stosunki ze-
wnętrzne oraz inne, nadając im rangę rozporządzeń, czyli przepisów bezwzględnie 
obowiązujących kraje członkowskie. Tematyka lotnisk została uregulowana  
w opracowaniu poświęconym rozwojowi transeuropejskiej sieci transportowej 
TEN-T, którą UE traktuje jako jeden z najważniejszych priorytetów w zakresie 
osiągnięcia spójności przestrzennej, przeznaczając na ten cel znaczące środki finan-
sowe. Poziom regulacji krajowych, uwzględniający normy międzynarodowe oraz 
europejskie, reprezentowany jest przez prawo lotnicze z 2002 roku oraz wiele roz-

                                                 
2  Rozp. WE nr 549/2004 PE z 10.03.2004 r. w sprawie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 

Powietrznej, Dz.Urz. UE L 96 z 31.03.2004; Dz.Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7,  
t. 8, s. 23. 

3  Konwencja ICAO, Chicago, 07.12.1944 r. 



Władysław Pędziwiatr 538 

porządzeń4. W obszarze infrastruktury lotniczej (lotnisk) najważniejsze przepisy 
szczegółowe zawarte są w rozporządzeniach dotyczących: 

 klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych,  
 określenia lotnisk międzynarodowych,  
 wymagań dla lądowisk oraz ewidencji lądowisk,  
 warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne  

w otoczeniu lotniska,  
 lotniczych urządzeń naziemnych oraz ich rejestru. 

 Przepisy lotnicze na wszystkich poziomach, z uwagi na bardzo wrażliwą ma-
terię, którą regulują, są bardzo szczegółowe, a ich wypełnienie powoduje, że pro-
dukt finalny w postaci ceny biletu lotniczego dla klienta jest ofertą relatywnie drogą 
w porównaniu z innymi środkami lokomocji – szczególnie w odniesieniu do odle-
głości poniżej 500 km. Ekonomika podróżowania liniami lotniczymi przedstawia 
się odmiennie na dystansach powyżej 500 km, szczególnie w lotach transkontynen-
talnych. 
 
 
3. Lotniska w Polsce i wybranych krajach europejskich 
 
 Ze względu na dostępność ustawa prawo lotnicze5 definiuje lotniska użytku 
publicznego oraz lotniska użytku niepublicznego. Lotniskiem użytku publicznego 
jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach 
ustalonych przez zarządzającego lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości. 
Lotniskiem użytku niepublicznego jest lotnisko, na którym mogą lądować i starto-
wać wyłącznie: 

 statki powietrzne używane przez użytkowników lotniska określonych  
w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska, 

 statki powietrzne wykonujące loty niehandlowe, używane przez inne pod-
mioty – za zezwoleniem zarządzającego lotniskiem. 

 Podział lotnisk według kryteriów ogólnych i technicznych jest zawarty  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 30 kwietnia 2004 roku6. Nie wyczerpuje 
on jednak pełnego katalogu nazw lotnisk funkcjonujących w lotnictwie, których 
przytaczanie dla potrzeb opracowania zdaniem autora nie jest konieczne. 
 Z uwagi na rolę w polityce rozwoju kraju wyróżnia się lotniska lokalne 
(gminne, powiatowe) oraz ponadlokalne (regionalne, krajowe)7. Zestawienie pol-
skich lotnisk przedstawiono w tabeli 1.  
                                                 

4  Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., Dz.U. 2002, nr 130, poz. 1112, z późn. 
zm. 

5  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze, Dz.U. 2006, nr 100, poz. 696. 
6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Dz.U. 2004, nr 122, poz. 1273.  
7  Ibidem. 
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Tabela 1 
 

Liczba lotnisk w Polsce (2010 r.) 
 

Rodzaj lotniska Liczba Rodzaj  
lądowiska  

(lokalnego) 

Liczba Inne miejsca przystosowane do 
startów i lądowań (lokalne) 

Liczba 

Lokalne  37 Samolotowe  32 Samolotowe  48 
Ponadlokalne 16 Śmigłowcowe 15 Śmigłowcowe  63 

Razem  53 Razem  47 Razem  111 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Ustawodawca, wyróżniając lotniska ponadlokalne i lokalne, nie określa bliż-
szych cech, które hierarchizują zastosowany podział. Przyjmując jako wzorzec 
podział administracyjny kraju, należałoby stwierdzić, iż w Polsce funkcjonuje 16 
lotnisk ponadlokalnych oraz 37 lokalnych. Przyjęcie jednak takiego podziału – 
krzywdzącego lotniska lokalne o dużym potencjale rozwojowym, jak chociażby 
Toruń, Częstochowa, Ostrów Wielkopolski, Leszno – może mieć negatywny wpływ 
na możliwość uzyskania środków inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, a zatem byłoby zasadnym przyjęcie jednoznacznej definicji 
lotniska ponadlokalnego. Za kryterium można przyjąć obowiązek spełnienia przez 
lotnisko, obok pełnienia funkcji lotniska publicznego, wymogu prowadzenia prze-
wozów pasażerskich – regularnych lub nieregularnych oraz biznesowych. W Polsce 
są zarejestrowane 53 lotniska, 47 lądowisk oraz 111 innych miejsc przystosowa-
nych do startów i lądowań8. Stan rozwoju infrastruktury lotniskowej w Polsce,  
w ujęciu ilościowym, na tle innych państw przedstawiono w tabeli 2. 
 Przedstawione dane potwierdzają prawidłowość, iż poziom rozwoju infra-
struktury lotniskowej w istotny sposób skorelowany jest z poziomem rozwoju go-
spodarczego państwa. Na uwagę zasługuje fakt, iż rozbieżności w zakresie liczby 
mieszkańców przypadających na jedno lotnisko są w prezentowanych państwach 
europejskich o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego niewielkie i oscylują  
w przedziale od 138 tys. we Francji do 163 tys. w Niemczech. Na Węgrzech oraz  
w Polsce wskaźnik ten odpowiednio wynosi 455 i 717 tys., co wyraźnie wskazuje, 
że liczba lotnisk w przytoczonych państwach dalece odbiega od średniej dla wybra-
nych państw europejskich. Bliższe informacje przedstawiono w tabeli 3. Przyjmując 

                                                 
8  „Inne miejsce do startów i lądowań statków powietrznych” zgodnie z art. 93 ust. 1 Usta-

wy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze…, op.cit. to inny niż lotnisko wpisane do rejestru 
lotnisk oraz inny niż lądowisko wpisane do ewidencji lądowisk, obszar, na którym mogą być 
wykonywane starty i lądowania statków powietrznych, dla których Urząd Lotnictwa Cywilnego 
nie prowadzi jednak wydzielonej ewidencji. 
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średnią dla Europy na poziomie 149 tys. ludności na jedno lotnisko, można stwier-
dzić, że w Polsce liczba lotnisk powinna wynosić 255. 

Tabela 2 
 

Lotniska i ludność w wybranych państwach europejskich (2009 r.) 
 

Kraj Liczba ludności: 
w mln./km² 

Liczba lotnisk Liczba ludności na 
1 lotnisko (w tys.) 

Niemcy 81/227 502 163 
Francja 63/115 460 138 
Wielka Brytania 61/248 390 156 
Polska 38/120 53 717 
Węgry 10/111 22 455 
Austria 8/95 57 140 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3 
 

Lotniska wybranych państw europejskich w ujęciu przestrzennym 
 

Kraj Powierzchnia  
w tys. km² 

Powierzchnia przypadająca na 
1 lotnisko w km² 

Niemcy 357 711 
Francja 547 1189 
Wielka Brytania 245 628 
Polska 317 5981 
Węgry 93 4227 
Austria 84 1473 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Przestrzenne rozmieszczenie lotnisk wykazuje większe zróżnicowanie, gdyż 
oscyluje pomiędzy 628 km² przypadających na jedno lotnisko w Wielkiej Brytanii, 
do 1473 km² w Austrii. Polska również i w tym zestawieniu wypada najgorzej, 
ponieważ jej wskaźnik sześciokrotnie przekracza średnią odnoszącą się do rozpa-
trywanych państw Europy. Przytoczone dane wskazują, że rozmieszczenie lotnisk 
powiązane jest z dużymi skupiskami ludności oraz obszarami o wysokim wskaźni-
ku gęstości zaludnienia, które stanowią podstawową determinantę ich rozwoju. 
 
 
3. Perspektywy rozwoju lotnisk w Polsce 
 
 Obowiązującym, podstawowym dokumentem strategicznym określającym 
cele oraz priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski jest Strategia Rozwo-
ju Kraju (SRK) na lata 2007–2015. Jednym z jej elementów jest rozbudowa infra-
struktury transportu lotniczego. Przyjęte w strategii założenia odnoszą się głównie 
do rozwoju portów lotniczych, które – zgodnie z definicją ustawową – są lotniskami 
użytku publicznego, wykorzystywanymi do lotów handlowych. Funkcjonujące 
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porty lotnicze notują stały wzrost ruchu lotniczego. Wyniósł on 19,3 mln pasażerów 
w 2007 roku, co stanowiło wzrost o 25% w stosunku do 2006 roku. W 2008 roku 
liczba pasażerów osiągnęła poziom 20 775 tys., co stanowiło prawie 8-procentowy 
wzrost. Relatywny spadek wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego należy 
tłumaczyć efektem ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego. Przyjęta przez 
rząd prognoza na kolejne lata przewiduje dalszy wzrost ruchu lotniczego, w roku 
2010 do 25 mln, a w roku 2020 do 35 mln pasażerów. Obecna oraz prognozowana 
dynamika wzrostu przewozów lotniczych w Polsce sytuuje nasz kraj na jednym  
z pierwszych miejsc w świecie. Mimo dynamicznego wzrostu ruchu lotniczego, 
wskaźnik mobilności mierzony liczbą pasażerów korzystających z komunikacji 
lotniczej, w relacji do liczby mieszkańców naszego kraju, wynosi zaledwie 3%. We 
Francji wskaźnik ten osiąga 35%, w Hiszpanii 55%, na Węgrzech i w Czechach 
8%, a zatem w Polsce wskaźnik ten znacząco odbiega nie tylko od rozwiniętych 
krajów europejskich, ale również państw o zbliżonym do naszego kraju poziomie 
rozwoju gospodarczego9. Realizacja rządowego projektu rozbudowy sieci lotnisk  
i lotniczych urządzeń naziemnych, przewidująca rozbudowę i modernizację istnie-
jących lotnisk cywilnych oraz wykorzystanie i adaptację byłych lotnisk wojsko-
wych oraz sportowo-usługowych, przyjęte prognozy – w kontekście ogromnych 
rezerw w zakresie mobilności naszego społeczeństwa uwiarygodnia. Największą 
szansę na rozbudowę mają lotniska w następujących województwach: zachodnio-
pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.  
W dalszej perspektywie wokół aglomeracji miejskich miałyby powstawać mniejsze 
porty regionalne, lokalne, których zadaniem byłoby odciążanie portów należących 
do sieci TEN-T, które – obok funkcji portów krajowych – pełniłyby również funk-
cje portów międzynarodowych. Przewiduje się włączenie ośmiu polskich lotnisk 
(Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo, 
Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów, Rzeszów-Jasionka) do 
europejskiego systemu sieci transportowej TEN-T. Ich rozbudowa będzie finanso-
wana z Europejskiego Funduszu Spójności. Pozostałe inwestycje finansowane będą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja planów inwestycyj-
nych przewidzianych do roku 2013 pochłonie kwotę 1,2 mld euro10. Fundusze te  
w całości zastaną zagospodarowane przez lotniska ponadlokalne. Lotniska lokalne 
w obecnym okresie programowania nie będą finansowane ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Regionalne programy operacyjne  
z uwagi na wysokie koszty realizacji przedmiotowych inwestycji oraz konieczność 
realizacji innych, ze społecznego punktu widzenia ważniejszych zadań (edukacja, 
środowisko, wykluczenie społeczne, bezrobocie, infrastruktura drogowa itp.),  

                                                 
9  Główne kierunki rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce w latach 2007–2010, ULC, 2007, 

s. 15. 
10  http://www.pmrpublications.com, 15.01.2010. 
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w zdecydowanej większości nie przewidują możliwości finansowania inwestycji 
związanych z rozbudową infrastruktury lotniskowej. Analiza programu rozwoju 
sieci lotnisk oraz możliwości finansowania infrastruktury lotniskowej z funduszy 
europejskich wyraźnie wskazuje, iż potrzebę rozwoju sieci lotnisk oraz programo-
wania środków finansowych dla ich realizacji dostrzega się jedynie na poziomie 
krajowym i z założenia jest skierowana na potrzeby handlowego ruchu lotniczego. 
Rozszerzenie liczby lotnisk ponadlokalnych oraz lokalnych, uprawnionych do ko-
rzystania ze środków europejskich przyznawanych na poziomie krajowym, jest 
konieczne z uwagi na przyjętą w UE zasadę zrównoważonego rozwoju. Zestawienie 
portów lotniczych, lotnisk, które mają największą szansę na rozbudowę zilustrowa-
no na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Porty lotnicze w Polsce 

Źródło: http://www.pmrpublications.com, 15.01.2010. 

 Lotnictwo ogólne (General Aviation; GA) jako sektor lotnictwa, który poza 
lotnictwem handlowym obejmuje swoim zasięgiem pozostałą część cywilnych 
podmiotów aktywnych w branży, nie może liczyć do roku 2013 na preferencje  
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w zakresie finansowania infrastruktury lotniczej, a w szczególności budowy, rozbu-
dowy lotnisk. Zapisana w strategii przewidywana rozbudowa lotnisk lokalnych jest 
perspektywą odległą. Szczególną pozycję wśród lotnisk w tej grupie zajmują lotni-
ska Aeroklubu Polskiego, stowarzyszenia, które zarządza 33 lotniskami spośród 53 
zarejestrowanych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ich usytuowanie (często  
w bezpośrednim sąsiedztwie miast), status prawny, infrastruktura lotnicza oraz 
kadry (instruktorzy, piloci, mechanicy) sprawiają, że stanowią ogromny potencjał, 
który powinien być wykorzystany. Kolejną grupę stanowią lądowiska oraz inne 
miejsca przystosowane do startów i lądowań, które w przeważającej części są wła-
snością prywatną. Ich niewielkie rozmiary (krótkie pasy startowe oraz często ogra-
niczone możliwości ich wydłużenia) powodują, że tylko wybiórczo mogą być one 
brane pod uwagę w pełnieniu funkcji lotnisk publicznych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w Polsce dostrze-
ga się potrzebę rozwoju infrastruktury lotniczej. Przyjęte bardzo ambitne plany 
skoncentrowano jednak tylko na rozbudowie portów lotniczych oraz lotnisk, które 
pełnić będą funkcję lotnisk publicznych o zasięgu zarówno krajowym, jak i mię-
dzynarodowym. Odmiennie prezentują się szanse rozwojowe lotnisk związanych  
z obsługą GA. W tym sektorze nie jest możliwe zniwelowanie w krótkim czasie 
dystansu dzielącego nasz kraj od rozwiniętych państw europejskich. Przyjmując 
standardy europejskie, pięciokrotny wzrost liczby lotnisk w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie jest możliwy. Należy jednak podjąć działania przygotowawcze, 
które w przyszłości budowę lotnisk przyspieszą. W tym celu władze samorządowe 
województw powinny opracować strategie rozwoju sieci lotnisk na poziomie lokal-
nym, z uwzględnieniem czynnika demograficznego jako głównej determinanty,  
a także przy uwzględnieniu dodatkowych czynników istotnych dla funkcjonowania 
lotniska, takich jak: atrakcyjność turystyczna regionu, odległość od najbliższego 
miasta powiatowego, poziom zamożności mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, że 
proces uruchomienia lotniska, z uwagi na obowiązujące procedury prawne, jest 
bardzo skomplikowany, działania należałoby podjąć niezwłocznie, szczególnie  
w zakresie określenia możliwych lokalizacji oraz zabezpieczenia statusu prawnego. 
Konieczne jest również ich ujęcie w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego. Wskazana jest również zmiana wymogów certyfikacyjnych lotnisk, 
które obecnie są takie same dla lotnisk komunikacyjnych, jak i dla obsługujących 
GA. Lotniska aeroklubowe, perspektywiczne lądowiska powinny zyskać przejścio-
we wsparcie finansowe władz samorządowych, celem zachowania bieżącej działal-
ności lotniczej oraz przeprowadzenia niezbędnych zmian strukturalnych – koniecz-
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nych dla przyjęcia nowych zadań, związanych z pełnieniem roli lotnisk publicz-
nych, wspierających lotniska ponadlokalne. Ich infrastruktura powinna spełniać 
wymagania wzorowane na przykładach lotnisk sportowo-biznesowo-turystycznych 
w Europie Zachodniej. Równoprawne (pod względem finansowym) traktowanie 
rozwoju sieci publicznych lotnisk lokalnych oraz ponadlokalnych wydaje się być 
konieczne ze względu na ważną funkcję, jaką mogłyby one pełnić w rozwoju lokal-
nym. Przy braku dostatecznie rozwiniętej sieci autostrad rozwój lotnisk może stać 
się impulsem dla rozwoju lokalnych ośrodków wzrostu gospodarczego. 
 
 

AIRPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND:  
RETROSPECTION, PRESENT TIME, FUTURE OUTLOOK 

 
 

Summary 
 
 Retrospective approach to traffic at the outset allows the reader to understand the 
essence of human movement in historical perspective. The article later focused on is-
sues related to the operation of airport infrastructure in Poland, its history and current 
position in Europe. In addition to the factors limiting its development outlines the op-
portunities arising from the development opportunities offered by the Polish member-
ship in the EU. 
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PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI  
NAD OCENĄ ATRAKCYJNOŚCI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi hotelarstwa w Polsce są noclegi 
w obiektach zabytkowych, w szczególności w zabytkowych rezydencjach. Zabyt-
kowe rezydencje, z uwagi na właściwy sobie nimb niezwykłości, wspomagają do-
skonale tworzenie USP (Unique Selling Point), który wyśmienicie pozwala odróż-
nić się od konkurencji i z sukcesem stawać w szranki na coraz bardziej nasyconym 
usługodawcami rynku turystycznym.  
 Dynamikę rozwoju zjawiska obrazuje najlepiej wzrost liczby usługodawców 
w sektorze zabytkowych rezydencji z ok. 250 w latach 2001/2002 do około 500  
u progu drugiej dekady XXI w. 
 Patrząc z teoretycznego punktu widzenia, ważnym aspektem atrakcyjności 
obiektów hotelarskich jest użyteczność ich oferty nie tylko w sensie zaspokajania 
potrzeb fizjologicznych – snu, pożywienia, bezpieczeństwa, ale również w dostar-
czaniu doznań zajmujących wyższe poziomy piramidy Maslowa.  
 Użyteczność hoteli nowoczesnych sprowadza się w dużym stopniu wyłącznie 
do obsługi procesów życiowych gości. Siłą rzeczy pełnią więc one funkcję służebną 
względem elementów produktu turystycznego zaspokajających potrzeby wyższe. 
Obiekty noclegowe w zabytkowych rezydencjach, jeśli są dobrze zarządzane, mają 
użyteczność wieloraką – prócz czystej fizjologii obsługują sferę dążeń związanych 
z poznaniem, obcowaniem z pięknem, niezwykłością i harmonią, dowartościowa-
niem i metafizyką.  
 
 



Rafał Rouba 546 

1. Atrakcyjność zabytkowych rezydencji pełniących funkcję hotelarską 
 
 W niniejszym artykule przyjęto rozumienie atrakcyjności turystycznej zabyt-
kowych rezydencji jako, parafrazując W. Kurka, właściwości obiektu lub komplek-
su rezydencjonalnego, wynikające z zespołu cech, które stanowią o zainteresowaniu 
ze strony turystów1.  
 Ogół cech decydujących o atrakcyjności rezydencji pełniącej funkcję hotelar-
ską i sumujących się na wrażenia gości można podzielić w taki sposób, jak na ry-
sunku 1. 
 

 
 
Rys. 1. Cechy decydujące o atrakcyjności badanych rezydencji gościnnych i płaszczy-
zny interakcji obiektu hotelarskiego z gościem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Wśród najważniejszych czynników oddziałujących na klientów należy wyli-
czyć:  

1. Budynek – oddziałuje na gościa swoim kształtem, rozmiarem, kolorem, 
wyposażeniem i całościowym wrażeniem, jakie wywiera. Zaznaczyć na-
leży, że nowoczesne hotele mogą również silnie wpływać na emocje go-
ści poprzez piękną architekturę czy też wspaniałe wyposażenie. 

                                                 
1  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
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2. Otoczenie – zarówno bliższe, jak i dalsze, pełni kluczową rolę w kreowa-
niu więzi gości z obiektem. Otoczenie, będąc tłem i uzupełnieniem, sta-
nowi wraz z budynkiem nierozłączną całość. Szczególnie wrażliwe na 
degradację otoczenia są zabytkowe rezydencje, gdzie bardzo łatwo spo-
wodować rażący lub wręcz drażniący dysonans. Prowadząc, bądź do-
puszczając do niefrasobliwej gospodarki przestrzennej wokół obiektu, 
można bardzo łatwo obniżyć jego walory estetyczne, a przez to także 
atrakcyjność w oczach gości. Przestrzeń wokół pałaców, dworów i zam-
ków pełniących funkcję hotelarską powinna stanowić rodzaj „śluzy”, za-
pewniającej gościowi łagodne przejście i powrót z wymiaru rzeczywiste-
go do historyczno-hotelarskiego. Pod pojęciem otoczenia kryją się rów-
nież zagadnienia związane z dostępnością komunikacyjną, łatwością do-
jazdu i odległością od centrów generujących ruch. 

3. Usługi – ich zakres, rodzaj i jakość stanowią fundament zadowolenia go-
ści. Nierozłącznym elementem świadczonych usług są pracownicy, któ-
rych profesjonalizm i gościnność jest ważnym ogniwem łańcucha wrażeń 
towarzyszących gościowi od przekroczenia progu hotelu. 

4. Interaktywność – jest efektem działań kadry menedżerskiej i pracowni-
ków, polegających na czynieniu obiektu przyjaznym dla odwiedzających 
i gotowym do dzielenia się swoimi zasobami, zarówno materialnymi, jak 
również niematerialnymi. 

5. Wyjątkowość – szerokie spektrum czynników, które mają wyróżnić 
obiekt na rynku i sprawić, by gość miał wrażenie doznań unikalnych  
i niepowtarzalnych. Najważniejszym elementem wyjątkowości zabytków 
pełniących funkcję hotelarską jest niezatarty autentyzm i ich „dawność”. 
Tworzą je na pierwszy rzut oka czytelne świadectwa pochodzenia z cza-
sów odległych. 

 Przeprowadzone badania wykazały, że wśród czynników decydujących  
o atrakcyjności badanych obiektów w oczach kadry zarządzającej i pracowników, 
prym wiodą trzy elementy, wyraźnie wyprzedzające czynniki pozostałe. Są one 
związane z takimi kategoriami, jak otoczenie i budynek (rysunek 2). Największym 
atutem obiektów okazała się cisza i spokój (60,1% wskazań) oraz atrakcyjność 
otoczenia (54,3%), na kolejnej pozycji (40,5%) znalazł się zabytkowy charakter 
kompleksu. Znacznie niższy wynik (15%) uzyskała atmosfera obiektu, na którą 
składają się po części czynniki materialne i niematerialne. Na dalekich pozycjach 
(po 12%) uplasowały się elementy czysto usługowe, takie jak kuchnia czy rozbu-
dowana oferta. W opinii managerów i pracowników o atrakcyjności żadnego  
z obiektów nie decydują ceny i nowoczesne wyposażenie. Dużym zaskoczeniem 
była natomiast niska pozycja unikalności (6,3%), przy czym należy tu mieć świa-
domość, że unikalność miejsca jest pojęciem trudno definiowalnym, odczuwanym  
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i ocenianym przez odbiorcę bardzo subiektywnie, co też w jakiejś mierze może 
decydować o uzyskanym wyniku badań. 
 

 
 

Przesłanka atrakcyjności: 1 – cisza i spokój, 2 – atrakcyjne otoczenie, 3 – zabytkowy 
charakter, 4 – atmosfera obiektu, 5 – łatwy dojazd, 6 – kuchnia, 7 – rozbudowana ofer-
ta, 8 – wysoki standard, 9 – historia obiektu, 10 – miła obsługa, 11 – unikalność,  
12 – bliskość dużego miasta, 13 – imprezy towarzyszące, 14 – intymność, 15 – funkcja 
pozahotelarska, 16 – czystość, 17 – nowoczesne wyposażenie, 18 – ceny 

Rys. 2. Czynniki decydujące o atrakcyjności pałaców, dworów i zamków pełniących 
funkcję hotelarską w oczach managerów i pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Taka hierarchizacja odpowiedzi ukazuje specyfikę produktu turystycznego 
badanych obiektów, w których po pierwsze liczy się miejsce (w znaczeniu otocze-
nia i obiektu) i jego cechy tworzące odpowiedni klimat dla wypoczynku i pracy,  
a dopiero w dalszej kolejności występują czynniki decydujące o powodzeniu obiek-
tów hotelarskich w znaczeniu tradycyjnym. 
 Dokonana w badaniach próba zidentyfikowania elementów, które pozwolą 
podnieść atrakcyjność obiektów, wykazała, że zaledwie w 11,1% nie zauważono 
potrzeb żadnych zmian, a w 4,4% badani nie potrafili odpowiedzieć na zadane py-
tanie.  
 W 84,5% obiektów, w których dostrzeżono konieczność zmian, zdecydowanie 
przeważały odpowiedzi dotyczące czynników materialnych związanych z budyn-
kami bądź ich otoczeniem. W bardzo niewielkim odsetku występują zastrzeżenia 
dotyczące strony niematerialnej przedsięwzięcia. Na pierwszym miejscu znajduje 
się wskazanie na konieczność rozbudowy bazy towarzyszącej (26,7%), w tym duży 
nacisk kładziony jest na poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej (26,1%). Często 
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(17,8%) wskazywana była również potrzeba podniesienia standardu, w tym poprzez 
poprawę niematerialnej strony oferowanych usług. Zbliżone wyniki (od 3,9% do 
7,8%) uzyskała konieczność udoskonalenia bazy materialnej – wskazywano na 
potrzebę remontu, unowocześnienia wyposażenia, restauracji lub pozostałej części 
obiektu oraz rozbudowy istniejącej bazy noclegowej. Uzasadnione zdziwienie może 
budzić odpowiedź dowodząca wpływu zwiększenia ilości miejsc noclegowych na 
atrakcyjność obiektu. Należy jednak pamiętać, że badania prowadzono na grupie 
zatrudnionych, patrzących na obiekt z innej perspektywy niż goście. Zgodnie  
z takim rozumowaniem, obiekt zaczyna znacznie zyskiwać na atrakcyjności w mo-
mencie, gdy jest w stanie przyjąć przynajmniej pełen autobus gości, tak więc od-
powiedź dotycząca zwiększenia ilości miejsc noclegowych została uzyskana od 
obiektów małych. 
 

 
 

Stymulatory atrakcyjności: 1 – oferta towarzysząca, 2 – zaplecze rekreacyjne, 3 – wyż-
szy standard, 4 – nic, 5 – remont, 6 – nowoczesne wyposażenie, 7 – odbudowa reszty 
obiektu, 8 – nie wiem, 9 – zwiększenie ilości miejsc, 10 – inne położenie, 11 – bardziej 
historyczny charakter, 12 – gastronomia, 13 – dekoracja, 14 – połączenie budynków,  
15 – niższe ceny 

Rys. 3. Czynniki mające, w opinii zarządzających i pracowników, podnieść atrakcyj-
ność pałaców, dworów i zamków pełniących funkcję hotelarską 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 Mały odsetek (3,9%) obiektów dostrzegających możliwość zwiększenia atrak-
cyjności poprzez nacisk na elementy związane z historią obiektu świadczy o niedo-
statecznej wadze, jaka przywiązywana jest przez gestorów bazy do największego 
atutu badanych rezydencji. 
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 Potwierdzeniem wcześniejszych wyników badań dotyczących wpływu ceny 
na atrakcyjność obiektów może być opinia pracowników mówiąca, że zaledwie  
w 0,6% przypadków obniżenie poziomu cenowego doprowadziłoby do wzrostu 
atrakcyjności obiektu. 
 
 
2. Wartość historyczna i wartość autentyczności  
 
 Najważniejszym wyróżnikiem zabytkowych rezydencji pełniących funkcję 
hotelarską w stosunku do hoteli w znaczeniu tradycyjnym jest wartość historyczna  
i autentyczność. Wartość historyczna i autentyczność symultanicznie z funkcją 
hotelarską pełnią niebagatelną rolę edukacyjną. Urok i uroda rezydencji, wsparte 
aurą niezwykłości miejsca, zapewniają wręcz idealne tło pasjonującego przekazu 
edukacyjnego. Niestety, świadomie misję edukacyjną podejmuje zaledwie część 
obiektów, mimo że predyspozycje posiadają niemal wszystkie. Prym w tej dziedzi-
nie wiodą obiekty pełniące oprócz hotelarskiej również funkcję muzealną, tak jak 
np. Łańcut, Nieborów, Książ oraz obiekty prowadzone przez pasjonatów zafascy-
nowanych rezydencjami i ich historią, którzy chcą i potrafią dzielić się swoją nie-
zwykłą wiedzą – Brodnica Śremska, Staniszów, Rydzyna, Rokosowo, Sobków  
i kilka innych. W opozycji znajduje się niebagatelny odsetek obiektów należących 
często do firm lub osób prywatnych, których pracownicy i szefowie nie posiadają  
w zasadzie żadnej wiedzy o obiekcie, a wartość historyczną budynków traktują 
wyłącznie w kategoriach narzędzia marketingowego lub nawet zła koniecznego. 
 Przeprowadzone badania wykazały, że tylko 59,6% pałaców, dworów i zam-
ków informuje gości o swojej przeszłości, 8% czyni to tylko na żądanie, a 32,4% 
ignoruje ten fakt zupełnie. Takie wyniki wytłumaczyć można ciągle niewielką 
świadomością wśród zarządzających na temat tego, że to właśnie historia stanowi  
o inności i jest największym atutem rezydencji. Innym powodem takiego stanu jest 
brak emocjonalnego związku z obiektem, który traktowany jest wyłącznie jako 
narzędzie do zarabiania pieniędzy. 
 
 
3. Narzędzie oceny atrakcyjności 
 
 Próba klasyfikacji zabytkowych rezydencji z punktu widzenia ich atrakcyjno-
ści jest zadaniem bardzo trudnym, ze względu na subiektywizm podejmowanej 
oceny. Percepcja atrakcyjności zależy od bardzo wielu czynników, pośród których 
należy wymienić indywidualne preferencje, przygotowanie do odbioru, wrażliwość 
estetyczną i wcześniejsze doświadczenia turystów. Nie bez znaczenia pozostaje stan 
psychofizyczny, jak również pory roku, mocno wpływające na postrzeganie natu-
ralnego otoczenia, będącego nierozłącznym tłem badanych rezydencji. Należy mieć 
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świadomość, że ocena atrakcyjności z punktu widzenia turystów może być, a nawet 
na pewno będzie, rozbieżna z oceną dokonaną przez specjalistów – biegłych  
w zakresie ewaluacji zabytkowej architektury.  
 Na postrzeganie atrakcyjności rezydencji składają się cztery główne elementy: 

 atrakcyjność zespołu budynków rezydencji,  
 atrakcyjność otoczenia/lokalizacji,  
 paleta świadczonych usług, 
 „wartość dodana”.  

 Niebagatelny wpływ na ocenę atrakcyjności pałaców, dworów i zamków ma 
„wartość dodana”, tzn. czynnik niematerialny, którego istnienie zostało zasygnali-
zowane wcześniej. 
 Pojęcie klasyfikacji w ujęciu S. Liszewskiego rozumiane jest jako systema-
tyczny podział zjawiska na klasy, działy, poddziały według określonej zasady2. 
Klasyfikacja atrakcyjności obiektów i dobór cech oparta została na rozważaniach 
W. Dei, w których autorka wskazuje właściwe drogi ewaluacji atrakcyjności obiek-
tów architektonicznych3. Przy próbie klasyfikacji obiektów można wykorzystać 
metodę bonitacji punktowej. Wybranym cechom, uznanym w niniejszym opraco-
waniu za istotne i mające wpływ na postrzeganie atrakcyjności obiektu, przypo-
rządkowano określoną liczbę punktów, najczęściej od 0 do 5; w przypadku niektó-
rych zjawisk skala jest nieciągła. Ostateczna ocena atrakcyjności poszczególnych 
obiektów polega na sumowaniu uzyskanych punktów, po czym rezydencję klasyfi-
kuje się na podstawie zgromadzonej sumy punktów. 
 
 
4. Atrakcyjność zespołu budynków rezydencji 
 
Okres powstania 
 Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na postrzeganie atrak-
cyjności zespołu rezydencjonalnego jest okres jego powstania. W licznych przy-
padkach istotnym problemem jest określenie dokładnej daty powstania zespołu 
rezydencjonalnego, ponieważ poszczególne jego elementy powstawały w różnych 
okresach, były wielokrotnie niszczone, burzone i przebudowywane. Za datę po-
wstania należy przyjąć datę znalezioną w literaturze, w ostateczności ustaloną na 
podstawie danych uzyskiwanych na miejscu, datę wzniesienia budynku rezydencji, 
jego głównej istniejącej do dziś części bądź też całkowitej odbudowy. W niniej-
szym opracowaniu założono, że im obiekt jest starszy, tym wyższa jest jego wartość 

                                                 
2  S. Liszewski, Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny w Polsce. Metodologia pomiaru  

i analizy ruchu turystycznego, „Problemy Turystyki” nr 1/2, Instytut Turystyki, Warszawa 1991, 
s. 97. 

3  W. Deja, Ocena atrakcyjności turystycznej obiektów architektonicznych, w: Metodologia 
badań w turystyce, monografie, podręczniki, skrypty AWF w Poznaniu 1980, nr 129, s. 201–213. 
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obiektywna i turystyczna, a także oddziaływanie na wyobraźnię. Na tej podstawie 
zaproponowano następujący system punktowania: 

 XVI w. i wcześniej – 5 punktów, 
 XVII w. – 4 punkty 
 XVIII w. – 3 punkty, 
 XIX w. – 2 punkty, 
 XX w. – 1 punkt. 

 
Stan techniczny i wygląd 
 Dla postrzegania atrakcyjności zespołu rezydencjonalnego, szczególnie przez 
osoby bez fachowego przygotowania, ważny jest stan techniczny rezydencji i jej 
wygląd. Rezydencje zadbane, czyste, z uzupełnionymi drastycznymi brakami po-
strzegane są jako atrakcyjniejsze niż te przed remontem, z brakującymi elementami 
i w niedbałym otoczeniu. Próba oceny zagadnień związanych ze stanem technicz-
nym i estetyką obiektów jest bardzo trudna i może owocować różnicami w poglą-
dach pomiędzy znawcami i laikami w dziedzinie zabytkoznawstwa. Próby poprawy 
stanu technicznego i wyglądu dokonywane poprzez nieumiejętne remonty budyn-
ków postrzegane przez niewyrobionych odbiorców jako podnoszące atrakcyjność 
obiektów – w oczach specjalistów mogą zdecydowanie obniżać ich wartość, zacie-
rając „dawność” i czyniąc z zabytkowej rezydencji niedopuszczalny pokaz opako-
wania nową skorupą zabytkowych murów. Często obrazu zniszczeń dopełniają 
nowoczesne tanie materiały (plastikowa dachówka, panele podłogowe, gładzie 
gipsowe), które zdecydowanie kontrastują z charakterem budynku. 
 Z pełną świadomością względności oceny, w opracowaniu zaproponowano 
poniższą skalę oceny stanu budynku: 

 bardzo dobry – 5 punktów, 
 dobry – 3 punkty, 
 dostateczny – 1 punkt, 
 niedostateczny – 0 punktów. 

 
Spójność chronologiczna – wygląd zewnętrzny 
 O atrakcyjności kompleksu zabytkowego w dużym stopniu decyduje jego 
spójność historyczna, dająca możliwość odbycia „podróży w przeszłość”. Aby ta-
kowa była możliwa, konieczne jest koherentne otocznie, w którym elementy współ-
czesne w najmniejszym możliwym wymiarze przeplatają się z częścią zabytkową. 
W niniejszym artykule świadomie zdecydowano się na posługiwanie uproszcze-
niami, dzieląc budynki na historyczne (jako continuum bez podziału na epoki)  
i współczesne. Skala ocen spójności chronologicznej kompleksu oparta została  
o odsetek, jaki stanowią budynki historyczne w całym kompleksie. Im jest on wyż-
szy, tym wyższa przyznana ilość punktów: 

 100% – 5 punktów, 
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 75–99% – 3 punkty, 
 50–74% – 1 punkt, 
 poniżej 50% – 0 punktów. 

 
Spójność chronologiczna – wnętrza 
 Jako istotny czynnik atrakcyjności zabytkowych rezydencji należy wymienić 
zharmonizowanie wyposażenia i umeblowania z duchem rezydencji. Im więcej 
występuje elementów oryginalnych lub umiejętnie stylizowanych, tym atrakcyjność 
można uznać za większą. Odrębna punktacja została zastosowana dla jednostek 
mieszkalnych i części ogólnodostępnej. Każdy obiekt ocenia się przy pomocy jed-
nej wartości dla pomieszczeń ogólnodostępnych i jednej dla jednostek mieszkal-
nych. W przypadku gdy w jednym obiekcie występują różne rodzaje umeblowania, 
należy wybrać wartość najwyższą. Dodatkowe punkty przyznawane są za zachowa-
ny oryginalny lub prawie oryginalny układ pomieszczeń w budynku rezydencji. 
Rzadkość występowania oryginalnej struktury wnętrz jest efektem masowych prze-
budów, dokonywanych w okresie socjalistycznym, podczas których ściankami dzie-
lono duże pomieszczenia rezydencji, dopasowując je do potrzeb „ludu pracujące-
go”.  
 Cały obiekt: 

 oryginalna struktura wnętrz – 3 punkty, 
 częściowo oryginalna struktura wnętrz – 1 punkt. 

 Pomieszczenia ogólnodostępne: 
 umeblowanie zabytkowe – 5 punktów, 
 umeblowanie mieszane z zabytkowym – 3 punkty, 
 umeblowanie stylizowane – 3 punkty, 
 umeblowanie nowoczesne ze stylizowanym – 1 punkt, 
 umeblowanie nowoczesne – 0 punktów. 

 Jednostki mieszkalne: 
 umeblowanie zabytkowe – 5 punktów, 
 umeblowanie stylizowane – 3 punkty, 
 umeblowanie nowoczesne – 0 punktów. 

 
 
5. Atrakcyjność świadczonych usług 
 
 Dla całościowej oceny atrakcyjności zabytkowych rezydencji pełniących 
funkcję hotelarską ważne są świadczone w nich usługi hotelarskie. Ocenić je można 
pośrednio, posługując się ewaluacją stopnia rozwoju wachlarza usług towarzyszą-
cych, świadczonych gościom. Przyjęto założenie, że im szersza oferta obiektu, tym 
większa możliwość wyboru i usatysfakcjonowania zróżnicowanych gustów. Zrezy-
gnowano z subiektywnego nadawania wagi poszczególnym usługom, jako że różni-
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ce w postrzeganiu atrakcyjności solarium, pola golfowego i basenu uzależnione są 
niemal wyłącznie od indywidualnych upodobań klientów. W procesie badawczym 
nadano po 1 punkcie za każdą z usług towarzyszących, które to punkty następnie 
zsumowano. 
 Kolejny krok stanowi wyliczenie wskaźnika Rozwoju Usług Towarzyszą-
cych: 

100*
X

MOD
X U

U
RUT   

RUTX  – wskaźnik rozwoju usług towarzyszących, 
UMOD – średnia usług towarzyszących w badanej grupie, 
UX  – ilość usług towarzyszących w obiekcie x. 
 
 Otrzymany wskaźnik charakteryzuje stopień rozwoju usług towarzyszących 
poprzez porównanie ze średnią świadczonych usług towarzyszących na obiekt, 
wyliczoną dla całej badanej próby. Poszczególne przedziały wyznaczono metodą 
odchylenia standardowego, posługując się skalą od 0 do 5 punktów, w zależności 
od poziomu wskaźnika. 
 
 
6. Atrakcyjność otoczenia 
 
Park 
 Podobnie jak kiedyś, tak również obecnie istotnym elementem otoczenia pol-
skich rezydencji są parki i ogrody. Parki pełnią rozliczne funkcje, podnosząc znacz-
nie atrakcyjność pobytu w pałacu, dworze lub zamku. Tworzą klimat miejsca, za-
pewniają odpoczynek i cień w okresie upalnego lata, urocze tereny do spacerów  
i rozmyślań, czasem są galerią sztuki. Pośród funkcji pełnionych obecnie przez 
parki można wymienić: rekreacyjną, estetyczną, poznawczą, ochronną, izolującą, 
orientacyjną, uzupełniającą. Bazując na tych przesłankach, zaproponowana została 
skala ocen, na którą wpływ ma zarówno wielkość, jak również stan parku:  

 park duży (powyżej 5 ha) i zadbany – 5 punktów, 
 park duży (powyżej 5 ha) – 3 punkty, 
 park mały (do 5 ha) i zadbany – 3 punkty, 
 park mały – 1 punkt, 
 brak parku – 0 punktów. 

 
Lokalizacja 
 Duży wpływ na postrzeganie atrakcyjności rezydencji ma jej lokalizacja na tle 
warunków przyrodniczych i sieci osadniczej. Jako podstawowe czynniki atrakcyj-
ności lokalizacji należy wskazać: 
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 rzeźbę terenu na działce należącej do obiektu (wzniesienie, skarpa, dolina), 
 ukształtowanie otaczającego działkę terenu w zasięgu wzroku, 
 usytuowanie względem wód powierzchniowych (jeziora, rzeki, morze), 
 występowanie obszarów leśnych, 
 lokalizację na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej, usankcjono-

wanej ochroną prawną (w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwa-
tach), 

 położenie na tle sieci osadniczej (wieś – miasto, samodzielne – skraj – cen-
trum miejscowości, zabudowa otaczająca: zwarta – rozproszona). 

 Powyższe elementy, występując wspólnie, wchodzą w interakcje, tworząc 
układy synergiczne, oddziałujące na gości wielopłaszczyznowo. Takie układy nale-
ży uznać za najbardziej atrakcyjne i dlatego zostały premiowane dodatkową liczbą 
punktów:  

 nad jeziorem – 5 punktów, 
 nad rzeką – 4 punkty, 
 w lesie – 5 punktów, 
 teren górzysty – 5 punktów, 
 pagórkowaty – 3 punkty, 
 równinny – 0 punktów, 
 położenie na szczycie wzniesienia – 3 punkty, 
 na wsi – 2 punkty, 
 w mieście – 0 punktów, 
 na skraju miejscowości – 1 punkt, 
 samodzielnie – 3 punkty, 
 interakcje rzeźby z wodą – 2 punkty, 
 interakcje wody z lasem – 2 punkty, 
 lokalizacja na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej usankcjonowa-

nej ochroną prawną (w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwa-
tach) – 5 punktów. 

 
Unikalność 
 W tej grupie znalazły się czynniki unikalne, niemożliwe do zakwalifikowania 
do żadnej z wcześniejszych grup, a składające się na atrakcyjność obiektów. Jako 
jedną z takich cech wskazać można prowadzenie obiektu przez potomków przed-
wojennych właścicieli. Wpływ na atrakcyjność daje tu o sobie znać w postaci bar-
dzo emocjonalnej, nacechowanej pasją relacji z obiektem, dużej dbałości i staran-
ności, jak również traktowania klientów jak swoich własnych gości. W kategorii 
wartości unikalnych wpływających na atrakcyjność znalazł się fakt, że obiekty te są 
zamkami – budowlami chyba najbardziej zmitologizowanymi i oddziałującymi na 
wyobraźnię. Także pełniona funkcja muzealna i organizacja ciekawych imprez 
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uznane zostały za czynniki stanowiące o unikalności badanych obiektów. Propono-
wana skala ocen jest następująca: 

 obiekty prowadzone przez potomków właścicieli – 5 punktów, 
 zamek – 5 punktów, 
 pełnienie dodatkowo funkcji muzealnej – 5 punktów, 
 organizacja imprez ogólnodostępnych (wystawy, koncerty, zawody, festy-

ny) – 5 punktów. 
 
 

EVALUATION OF HERITAGE BUILDINGS TOURIST POTENTIAL – 
SETTING A STONE ROLLING 

 
 

Summary 
 
 In Poland there are nearly 500 hotels located in historical palaces, manors and 
castles. Contemporary hotel service in historical buildings is a unique combination of 
hotel service and tourism, providing not only a safe place to stay, a comfortable bed and 
tasty meals, but also contact with history – an exceptional opportunity to experience 
different aspects of national history and culture. 
 Giving the guests an unforgettable experience and enabling them to be in contact 
with the sublime beauty of historical buildings is one of the greatest advantages of his-
torical hotel service in its finest form – hospitality in palaces, manors and castles. 
 Tourist potential of historical building is very difficult to evaluate, author of the 
paper presents evaluation tool which he worked out for his dissertation. Attractiveness 
factors having impact on customer could be divided into 5 groups: 

 building related 
 surrounding related 
 service related 
 interactivness 
 uniqueness 

 To each category author presents set of indicators helping to classify and compare 
attractiveness of historical properties.  
 

Translated by Rafał Rouba 
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Wprowadzenie 
 
 Intensywny rozwój turystyki w ostatnich dziesięcioleciach był możliwy dzięki 
zmianom zachodzącym w infrastrukturze turystycznej. Dały się one zaobserwować 
we wszystkich sektorach uczestniczących w obsłudze ruchu turystycznego. Na 
szczególną uwagę zasługuje tutaj jednak transport – jako jeden z najdynamiczniej 
rozwijających się sektorów gospodarki. Ciągłe inwestycje mające na celu podno-
szenie komfortu świadczonych usług, choćby poprzez skrócenie czasu podróży, 
umożliwiły dotarcie do odległych zakątków świata. Odległość, stanowiąca jeszcze 
do połowy poprzedniego stulecia podstawową determinantę podróży, przestała być 
czynnikiem hamującym, zwłaszcza w obliczu rozwoju transportu lotniczego. Moż-
liwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się na długich dystansach otworzy-
ła nowe, poprzednio odległe i niedostępne kraje. Popularyzacja usług lotniczych, 
osiągnięcia techniczne oraz wzrost konkurencji wewnątrz tego segmentu transportu 
przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów podróży samolotem. Tym samym 
turystyka międzynarodowa stała się zjawiskiem powszechnym i rozwinęła się na 
skalę masową.  
 Wyposażenie miasta w zaawansowaną infrastrukturę transportową jest obec-
nie warunkiem koniecznym dla rozwoju turystyki. Szczególnie istotną rolę odgrywa 
tu bliskie usytuowanie portu lotniczego. Samolot jest bowiem środkiem transportu 
wybieranym tym częściej, im większa odległość dzieli turystę od miejsca docelo-
wego. Dlatego też miasto posiadające w swojej bazie komunikacyjnej infrastrukturę 
lotniskową wraz z rozwiniętą siecią połączeń lotniczych stanowi obecnie łatwo 
dostępną destynację turystyczną. Wielkość ruchu turystycznego w tym mieście, 
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zwłaszcza zagranicznego pochodzenia, jest bezpośrednio uwarunkowana ilością 
operacji lotniczych wykonywanych na lotnisku, co za tym idzie liczbą pasażerów 
obsłużonych przez port lotniczy. Dlatego też obecność infrastruktury lotniskowej 
jest niewątpliwym atutem każdego miasta, które ma przywilej jej posiadania oraz 
jednym z głównych czynników zwiększających jego potencjał turystyczny. 
 Celem artykułu jest charakterystyka działalności Międzynarodowego Portu 
Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach oraz analiza porównawcza 
zarejestrowanego ruchu pasażerskiego w zestawieniu z zanotowaną wielkością 
ruchu turystycznego w Krakowie. Badanie to wykazuje wzajemne zależności, jakie 
zachodzą pomiędzy powyższymi wielkościami. Prowadzone jest ono w oparciu  
o statystyki ruchu pasażerskiego gromadzone przez Międzynarodowy Port Lotniczy 
oraz badania ruchu turystycznego w Krakowie przeprowadzane przez Małopolską 
Organizację Turystyczną. 
 
 
1. Znaczenie Międzynarodowego Portu Lotniczego dla potencjału turystyczne-
go miasta Krakowa 
 
 O potencjale turystycznym miasta decydują przede wszystkim walory antro-
pogeniczne. To właśnie bogactwo kulturowe, zabytki architektoniczne i wiele in-
nych elementów powstałych w wyniku działalności człowieka, a będących atrak-
cjami turystycznymi ze względu na swoje specyficzne cechy, decydują o unikato-
wości miasta. Rzadziej zdarza się tak, aby w jego granicach zachowały się również 
walory naturalne, istotne z punktu widzenia turystyki. Wynika to z samej istoty 
miasta. Procesy tworzące strukturę miejską adaptują przestrzeń, zwykle zmieniając 
bezpowrotnie bogactwo naturalne danego obszaru.  
 Kraków jest miastem, w którym dziedzictwo kulturowe jest głównym moty-
wem przyciągającym turystów i pozwalającym mu zaistnieć na globalnym rynku 
turystycznym. To właśnie wspomniane walory kulturowe są głównym czynnikiem 
sprawczym zaistnienia turystyki i decydują o jego potencjale turystycznym. Jednak 
miałyby one niewielkie znaczenie bez odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. 
Brak zagospodarowania turystycznego w postaci bazy noclegowej, gastronomicz-
nej, transportowej i towarzyszącej1 uniemożliwia rozwinięcie się turystyki na szer-
szą skalę. Warto podkreślić, iż każdy z tych czterech elementów ma istotne znacze-
nie dla ruchu turystycznego. Odpowiednio zorganizowana infrastruktura turystycz-
na wymaga od podmiotów publicznych i prywatnych wielozakresowych działań 
opartych na wzajemnej współpracy. Obszarem aktywności, w którym szczególnie 
mocno zarysowuje się pozycja władz miasta jest baza transportowa. To właśnie 

                                                 
1  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1974, s. 12. 
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stopień jej zaawansowania decyduje o dostępności komunikacyjnej. Poziom rozwo-
ju bazy transportowej determinuje zatem wielkość ruchu turystycznego napływają-
cego do miasta. Przyjmując wręcz założenie, że przemieszczanie się turystów  
w przestrzeni jest najbardziej charakterystyczną cechą turystyki, to transport za-
pewniający owo przemieszczenie jest podstawowym warunkiem jej uprawiania2. 
Widać więc wyraźnie, jak wielką rolę pełni odpowiednia infrastruktura komunika-
cyjna w kształtowaniu potencjału turystycznego miasta. 
 Elementem infrastruktury w głównej mierze decydującym o dostępności ko-
munikacyjnej Krakowa jest bezpośrednie sąsiedztwo drugiego co do wielkości  
w Polsce Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II, usytuowanego  
w Krakowie-Balicach. Wyposażenie infrastruktury transportowej w lotnisko jest 
obecnie niezmiernie istotne, wręcz niezbędne dla miasta aspirującego do rangi mię-
dzynarodowego centrum turystycznego. Samolot jest bowiem od kilku ostatnich 
dziesięcioleci podstawowym środkiem transportu dla turystów zagranicznych, co 
więcej – jego znaczenie ciągle rośnie. Analiza wyników badań ruchu turystycznego 
z ostatnich sześciu lat pozwala zaobserwować wyraźny wzrost wykorzystania połą-
czeń lotniczych jako podstawowego środka transportu przez turystów zagranicz-
nych przyjeżdżających do Krakowa, nawet w obliczu zaobserwowanego w ostat-
nich dwóch latach spadku ilości wykonanych operacji lotniczych i liczby obsłużo-
nych pasażerów (rysunek 1). 
 

 
Rys. 1. Odsetek turystów zagranicznych wykorzystujących samolot jako podstawowy 
środek transportu w przyjeździe do Krakowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2008. 
Raport końcowy, zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Maza-
nek, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków 2008, s. 70. 

                                                 
2  A. Tokarz, Podaż turystyczna, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 116. 
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 Dodatkową prawidłowością potwierdzającą pierwszoplanową rolę samolotu 
wśród innych środków transportu jest największy odsetek turystów preferujących tę 
formę dotarcia do Krakowa. Wyniki ostatnich badań ruchu turystycznego3 wskazują 
jednoznacznie na priorytetowe miejsce połączeń lotniczych. Tendencja ta szczegól-
nie zauważalna jest w przypadku zagranicznej turystyki przyjazdowej (rysunek 2).  
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Rys. 2. Środki transportu wykorzystane w trakcie przyjazdu do Krakowa w roku 2008 
(struktura procentowa udziałów podróży turystów krajowych i zagranicznych) 

Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie..., op.cit., s. 70. 

 
 Interpretacja wyników badań pozwala wnioskować, że największą popularno-
ścią wśród turystów zagranicznych cieszy się samolot. Potwierdza to niewątpliwie 
czołową pozycję tego środka transportu w preferencjach zagranicznego ruchu tury-
stycznego. Jest to widoczny sygnał dowodzący zasadności rozwoju infrastruktury 
lotniskowej w Balicach. Inwestycje w usługi lotnicze jako najdynamiczniej rozwija-
jącą się gałąź transportu są przyszłościowe i gwarantują długookresowy wzrost 
potencjału turystycznego Krakowa.  
 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice obejmuje 
obszarem swego bezpośredniego oddziaływania około 7,9 mln mieszkańców  
w promieniu 100 km od Krakowa, co odpowiada czasowi dojazdu ok. 90 minut od 

                                                 
3  Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2008. Raport końcowy, zespół w składzie: T. Gra-

biński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kra-
ków 2008, s. 70. 
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lotniska. Jest to uznawane za światowy standard w ocenie potencjalnego rynku 
pasażerskiego dla linii lotniczych korzystających z określonego lotniska. O mię-
dzynarodowej randze lotniska dodatkowo świadczy fakt, iż na koniec 2009 roku  
z infrastruktury lotniska korzystało 28 regularnych przewoźników, nie licząc prze-
woźników czarterowych, którzy wykonali blisko 33 tysiące operacji lotniczych. 
Połączenia realizowane były w ponad 40 miejsc na całym świecie, spośród których 
można wymienić: Dublin, Londyn, Monachium, Liverpool, Frankfurt, Paryż, Oslo, 
Wiedeń, Pragę, Brukselę, Sztokholm, Kopenhagę, a wśród kierunków pozaeuropej-
skich Chicago, Nowy Jork, Tel Aviv. Ilość wykonanych operacji lotniczych, różno-
rodność połączeń oraz wielkość obsłużonego ruchu pasażerskiego plasuje krakow-
skie lotnisko na drugim miejscu po głównym lotnisku w Polsce – warszawskim 
Okęciu. Widać więc wyraźnie, iż działalność portu lotniczego w Balicach jest waż-
nym składnikiem potencjału turystycznego Krakowa. 
 
 
2. Wpływ działalności Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II 

na wielkość ruchu turystycznego w Krakowie 
 
 W poprzedniej części artykułu wykazano już, że samolot jest podstawowym 
środkiem transportu w zagranicznej turystyce przyjazdowej do Krakowa. Pozwala 
to na wyciągnięcie dalszego wniosku: wielkość międzynarodowego ruchu tury-
stycznego jest w głównej mierze wypadkową ilości pasażerów obsłużonych przez 
port lotniczy w Balicach. Aby to udowodnić, trzeba najpierw przyjrzeć się statysty-
kom ruchu turystycznego w Krakowie (rysunek 3). 
 

 
Rys. 3. Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ruchu turystycznego w latach  
2003–2009. 
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 Analiza wielkości ruchu turystycznego wskazuje, że w okresie 2003–2007 
liczba turystów stale wzrastała, począwszy od poziomu blisko 5,5 mln w 2003 roku 
do ponad 8 mln odwiedzających w roku 2007. Rok 2008 był pierwszym okresem 
spadku po 6 latach ciągłego wzrostu (tendencja wzrostowa utrzymywała się od roku 
2002). Wprawdzie obniżka nie była duża – ruch zmniejszył się zaledwie o 7,57% – 
ale jej skutki odczuły wszystkie podmioty czerpiące dochody z turystyki. Spadek 
dotyczył szczególnie gości zagranicznych (aż o 14%), co przypuszczalnie spowo-
dowane było umocnieniem się polskiego złotego i w związku z tym wzrostem real-
nych cen usług turystycznych i paraturystycznych dla cudzoziemców. Rok 2009 to 
okres dalszego spadku. Wprawdzie był on niewielki w stosunku do roku poprzed-
niego – 2,5%, to jednak w przypadku gości zagranicznych wyniósł aż 7,5%. Ogól-
nych przyczyn spadku należy dopatrywać się przede wszystkim w konsekwencjach 
ogólnoświatowego kryzysu finansowego oraz obawy przed pandemią grypy. Warto 
przyjrzeć się tutaj zwłaszcza wielkościom opisującym spadki w odsetku turystów 
zagranicznych, gdyż zestawienie tych wyników ze statystyką ruchu pasażerskiego 
zarejestrowanego w porcie lotniczym wykazuje podobną dynamikę. 
 Analiza dynamiki ruchu pasażerskiego obsłużonego przez krakowskie lotnisko 
oraz liczby dokonanych operacji lotniczych pozwala dostrzec, że w latach  
2003–2007 następował coroczny wzrost liczby pasażerów korzystających z lotniska 
(rysunki 4 i 5).  
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Rys. 4. Liczba pasażerów obsłużonych na lotnisku Kraków Airport im. Jana Pawła II  
w latach 2003–2009 (w tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.krakowairport.pl, 4.01.2010. 
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Rys. 5. Liczba wykonanych operacji lotniczych na lotnisku Kraków Airport im. Jana 
Pawła II w latach 2003–2009 (w tys.)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.krakowairport.pl, 4.01.2010. 

 
 W 2005 roku z lotniska skorzystał milionowy pasażer, a w 2006 roku wielkość 
ruchu pasażerskiego przekroczyła 2 miliony. Warto zaznaczyć, że lata 2005 i 2006 
to również czas wzrostu aktywności tanich linii lotniczych na Balicach. Wymier-
nymi efektami wzrastającej liczby przewoźników, a co za tym idzie zwiększającej 
się liczby połączeń, są wyniki uzyskane w kolejnym roku. Rok 2007 był rekordowy 
zarówno jeśli chodzi o wielkość ruchu turystycznego zanotowanego na lotnisku, jak 
i o ilość turystów zarejestrowaną w mieście. W sierpniu 2007 roku liczba obsłużo-
nych pasażerów w porcie lotniczym wyniosła 327 624 osoby, co stanowi rekord  
w cyklu miesięcznym. W samych tylko trzech miesiącach szczytowego natężenia 
ruchu pasażerskiego (lipiec, sierpień, wrzesień), kiedy to wielkości przekraczały 
próg 300 tys., obsłużono więcej pasażerów aniżeli przez cały rok 2004. Ogólnie rok 
2007 zakończył się bilansem 3 068 199 obsłużonych pasażerów, co stanowi najlep-
szy jak dotąd, nie pobity wynik w dotychczasowej historii lotniska. Kolejne dwa 
lata to już niestety lata spadku, podobnie jak to się dzieje w przypadku wielkości 
ruchu turystycznego w Krakowie. W roku 2008 wielkość ruchu pasażerskiego wy-
niosła 2 923 961 osób, czyli spadek o ok. 4,7%. W kwietniu 2008 na krakowskim 
lotnisku po raz pierwszy od września 2002 zanotowano spadek liczby odprawio-
nych pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Od-
prawiono wtedy 238 937 pasażerów, blisko 10 tysięcy mniej niż w kwietniu 2007. 
Wynik ten to spadek o 4%. Niezaprzeczalnie głównym powodem słabnącej dyna-
miki ruchu pasażerskiego było wycofanie się SkyEurope z Krakowa (zamknięcie 
bazy operacyjnej), co oznaczało dla portu utratę miesięcznie blisko 150 całorocz-
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nych rejsów (plus rejsy sezonowe). Dalszą recesję w liczbie obsługiwanych połą-
czeń pogłębił fakt likwidacji połączeń przez Centralwings oraz Germanwings. Po-
czątek 2009 roku był okresem zmian na krakowskim lotnisku. Dzięki nowemu pre-
zesowi i sprawnie działającemu zespołowi pracowniczemu przedsiębiorstwo i mia-
sto odzyskały niektóre utracone połączenia i pobudzono ruch lotniczy na lotnisku. 
Zmiana cennika operacji lotniczych zaowocowała decyzją o powrocie przez linie 
Germanwings z połączeniami do Stuttgartu i Kolonii. Szereg operatorów lotni-
czych, m.in. linie WindJet, Iberia, Iceland Express, FinAir, Air Berlin, Norwegian, 
Ryanair, LOT, zdecydowało się na otwarcie nowych połączeń. Ponadto lotnisko 
uruchomiło także specjalny program zniżek pod nazwą sun startAIR (program kie-
rowany do pasażerów korzystających z przelotów czarterowych na krakowskim 
lotnisku) oraz Program Promocji dla Touroperatorów. Wszystkie te działania miały 
na celu walkę o klienta i przywrócenie dawnej dynamiki wzrostu w wielkości ruchu 
pasażerskiego. Pomimo usilnych starań ze strony kierownictwa lotniska rok 2009 
był nadal okresem spadku. Zanotowano 2 680 322 obsłużonych pasażerów, co 
oznacza spadek o 8% w stosunku do roku 2008. Spadek nastąpił również w ilości 
wykonywanych operacji lotniczych, których liczba w ubiegłym roku wyniosła  
32 907, czyli o 7% mniej niż rok wcześniej. Ma to swoje uzasadnienie w konse-
kwencjach ogólnoświatowego kryzysu finansowego i spadku koniunktury w świa-
towej gospodarce. Wobec takich przyczyn wysiłki lotniska nie przełożyły się na 
wzrost dynamiki w ruchu pasażerskim. Mimo licznych zawirowań i trudności rok 
ten można uznać za udany, głównie dzięki uruchomieniu nowych połączeń,  
m.in. do Berlina Tegel i Düsseldorfu. Ponadto w sezonie letnim krakowskie lotni-
sko zaoferowało swoim pasażerom nowe połączenia do Rzymu Fiumicino, Aten, 
Kopenhagi, Reykjaviku i Gdańska. Prognozy na rok 2010 również wyglądają 
optymistycznie. Szacuje się, że port lotniczy w Balicach może powrócić do dawnej 
dynamiki wzrostu i po raz drugi w historii obsłuży ponad 3 miliony pasażerów. Na 
ten rok już zapowiedzianych zostało osiem nowych połączeń, co z pewnością 
wpłynie korzystnie na statystyki krakowskiego lotniska4. 
 Mimo negatywnych tendencji obserwowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, 
władze lotniska mają świadomość roli, jaką pełni ten środek transportu w ruchu 
międzynarodowym. Wysoka dynamika przyrostu liczby obsługiwanych pasażerów 
w latach 2003–2007 spowodowała, że niezbędne stało się podjęcie działań, które 
doprowadzą do realizacji pilnych inwestycji w zakresie istniejącej i nowej infra-
struktury lotniskowej oraz okołolotniskowej. Warto przy tym zauważyć, iż plano-
wane działania w zakresie rozwoju infrastruktury mają na celu zwiększenie przepu-
stowości, czyli zdolności lotniska do obsługi zwiększonego ruchu pasażerskiego. 
Powiększanie potencjału lotniska ma swoje bezpośrednie konsekwencje dla zwięk-

                                                 
4  www.pasazer.com/in-4595-podsumowanie,roku,w,krakowie.php, 12.01.2010. 
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szenia potencjału turystycznego Krakowa i całego województwa. Od 2007 roku 
realizowane i planowane są następujące działania5: 

 w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury: 
 budowa dróg szybkiego zejścia, 
 modernizacja dróg kołowania, 
 budowa łącznika z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowa terminalu 

pasażerskiego TP II, 
 modernizacja i rozbudowa istniejącego terminalu wraz z budową modu-

łu TP-IV, 
 budowa płyty postojowej dla samolotów w części wschodniej lotniska, 

 w zakresie nowych inwestycji: 
 budowa zaplecza administracyjno-technicznego, 
 budowa hotelu trzygwiazdkowego wraz z zapleczem konferencyjnym  

i wielopoziomowym parkingiem podziemnym, 
 budowa kładki dla ruchu pieszego łączącej terminal pasażerski  

z zespołem hotelowym, parkingiem wielopoziomowym oraz stacją szy-
nobusu, 

 budowa parkingu wielopoziomowego naprzeciwko terminalu międzyna-
rodowego T1, 

 budowa przystanku kolejowego usytuowanego przy parkingu wielopo-
ziomowym dla szynobusu „Balice Express”, zapewniającego połączenie 
między lotniskiem a Dworcem Głównym w Krakowie, 

 budowa wewnętrznego, drogowego układu komunikacyjnego. 
 Zrealizowanie wyżej wymienionych inwestycji niewątpliwie przyczyni się do 
zwiększenia przepustowości lotniska, co w dalszej konsekwencji może znacząco 
przełożyć się na wzrost liczby turystów zagranicznych. Zwiększenie wielkości ru-
chu pasażerskiego poprzez efekt mnożnikowy wygeneruje także wyższe dochody 
dla wielu pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z działalnością lotniska gałęzi 
usług, w tym m.in. hotelarstwa, gastronomii, transportu prywatnego (zwłaszcza 
taksówek) oraz szeregu innych. Znaczenie rozwoju infrastruktury lotniskowej pod-
kreślone zostało także przez władze miasta Krakowa poprzez umieszczenie tego 
zadania w I priorytecie Katalogu Zadań Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na 
lata 2006–2013. Docelowo zakłada się, że lotnisko będzie zdolne do obsługi sze-
ściu milionów pasażerów rocznie6, co niewątpliwie przełoży się na wzrost ruchu 
turystycznego w mieście. 

                                                 
5  www.krakowairport.pl/pl/3/15/20/Inwestycje, 5.01.2010. 
6  Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006-2013, zespół w składzie: A. Wil-

końska, M. Rotter, koordynator projektu T. Sikora, kierownik projektu M. Dutkowski, Załącznik 
do uchwały nr XLIV/538/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r., Wydział Promocji  
i Turystyki, Kraków 2008, s. 85. 
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Podsumowanie 
 
 Transport lotniczy jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się rodzajem 
transportu. Ma on kluczowe znaczenie zwłaszcza na trasach międzynarodowych, 
dlatego też jest środkiem transportu szczególnie cenionym przez turystów zagra-
nicznych. Jego rola i znaczenie rośnie wraz ze zwiększaniem się odległości dzielą-
cej punkt początkowy podróży od miejsca docelowego. Samolot zapewnia najszyb-
sze i najbezpieczniejsze połączenia pomiędzy dwoma miejscami, dlatego też wyda-
je się być uzasadniona dbałość miast o rozwój przynależących do nich lotnisk. 
Liczne inwestycje w infrastrukturę lotniskową pozwalają w krótkim okresie zaob-
serwować wymierne korzyści w postaci wzrastającego ruchu turystycznego. 
 Przeprowadzona analiza pozwala zaobserwować, że statystyki ruchu pasażer-
skiego są swego rodzaju odbiciem tendencji zachodzących w turystyce. Nieko-
rzystne zjawiska w ogólnoświatowej koniunkturze czy np. kryzys finansowy  
w pierwszej kolejności objawiają się spadającą liczbą wykonywanych połączeń 
lotniczych, co ma swoje konsekwencje dla wielkości ruchu turystycznego. 
 Poddany analizie przypadek Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana 
Pawła II obrazuje jednocześnie ogromny wpływ, jaki wywiera jego aktywność na 
ruch turystyczny w Krakowie. Z przeprowadzonych analiz wyraźnie wynika, że 
wszelkie działania zmierzające do zwiększenia wielkości ruchu pasażerskiego, jak 
np. otwieranie nowych połączeń lotniczych czy rozbudowa infrastruktury, spotyka-
ją się z korzystnymi zmianami w liczbie turystów odwiedzających Kraków. Jedno-
cześnie wszelkie zawirowania, złe posunięcia ze strony władz lotniska mogą do-
prowadzić do znacznego uszczuplenia wielkości ruchu turystycznego. Widać więc 
wyraźnie, że fakt posiadania przez Kraków międzynarodowego portu lotniczego 
jest istotnym czynnikiem pobudzającym ruch turystyczny w mieście, co niewątpli-
wie podnosi jego potencjał turystyczny na globalnym rynku. 
 
 

ROLE OF THE INTERNATIONAL AIRPORT IM. JANA PAWŁA II  
IN THE TOURIST TRAFFIC DEVELOPMENT IN CRACOW 

 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to assess the impact of International Airport John Paul II 
in Krakow - Balice to the size of tourism in Krakow. This test is conducted on the basis 
of comparative analysis: registered passenger traffic volume is compared with tourist 
traffic volume recorded in Krakow. This study is extremely important because demon-
strates the mutual dependencies that exist between these quantities. It also demonstrates 
that the airport is one of the main determinants of tourist potential of the city. The au-
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thor analyzes it by using analysis based on passenger traffic statistics collected by the 
International Airport and the study of tourism in Krakow, carried out by the Malopolska 
Tourist Organization. 
 

Translated by Michał Rudnicki 
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FUNKCJONOWANIE I PERSPEKTYWY ROZWOJU PORTU LOTNICZEGO 
RZESZÓW-JASIONKA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej. Cha-
rakteryzuje się ona dużą dynamiką rozwoju, jest ważnym sektorem zatrudnienia  
i w coraz większym stopniu wpływa na światową gospodarkę. 
 Według prognoz UN WTO międzynarodowy ruch turystyczny na świecie 
będzie coraz większy i do 2020 roku może objąć nawet 1,6 mld osób  
(ok. 7% mieszkańców globu), przynosząc ok. 2 bln USD przychodu. W dalszym 
ciągu będą w nim dominować mieszkańcy Europy (do 14%). Prawdopodobnie bę-
dzie się jednak zmieniać struktura ruchu turystycznego. Jedną z głównych zmian 
będzie zwiększenie udziału w ruchu turystycznym wyjazdów długodystansowych – 
poza zamieszkiwany region. Według prognoz, w 2020 roku mogą one stanowić 
prawie ¼ wszystkich podróży1. 
 Transport ma olbrzymie znaczenie w turystyce, a pojęcie dostępności komu-
nikacyjnej obszaru recepcji turystycznej jest niezmiernie istotnym i kluczowym 
zagadnieniem, wpływającym na możliwość rozwoju turystyki. W historii turystyki 
można dostrzec wyraźną zależność między postępem w dziedzinie transportu  
a stanem rozwoju turystyki. Wraz ze wzrostem odległości rośnie znaczenie tych 
środków transportu, które umożliwiają szybsze dotarcie do miejsca przeznaczenia2. 
Stąd duża rola transportu lotniczego, który ma największe znaczenie na trasach 

                                                 
1  UNWTO World Tourism Barometer, http://www.world-tourism.org/facts/eng/barometer. 
2  R. Pawlusiński, Transport w turystyce, w: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2008, s. 164–177. 
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liczących powyżej 500 km, a na trasach powyżej 1000 km jest wręcz bezkonkuren-
cyjny3. Tak więc wszystko wskazuje na to, że rola transportu lotniczego w turystyce 
będzie coraz większa. Do największych jego zalet można zaliczyć szybkość i kom-
fort podróżowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. 
 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie roli, jaką spełnia obecnie  
w obsłudze ruchu turystycznego Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Przedstawione 
zostaną również perspektywy rozwoju tego obiektu. 
 
 
1. Historia rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka 
 
 Pierwsze elementy infrastruktury lotniskowej w podrzeszowskiej Jasionce 
powstały w czasie okupacji hitlerowskiej w 1940 roku. Była to wybudowana dla 
celów wojennych droga startowa o długości 1200 m i szerokości 40 m. Lotnisko  
w takiej formie nie przetrwało jednak długo i już w 1944 roku zostało całkowicie 
zniszczone przez wycofujące się wojska niemieckie. Odbudowano je i udostępnio-
no dla potrzeb komunikacji lotniczej w 1949 roku. Od 1959 roku obiekt ten był 
zarządzany przez Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Lata 60.  
i 70. to okres rozbudowy i modernizacji (nowy dworzec lotniczy, płyta przeddwor-
cowa, drogi kołowania, droga startowa, wieża kontroli ruchu). Umożliwiło to 
zwiększenie liczby połączeń krajowych (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Koszalin, 
Wrocław, Szczecin). W tym czasie obiekt mógł już obsługiwać ponad 100 000 
pasażerów rocznie4. 
 W 1974 roku omawiane lotnisko otrzymało rangę lotniska międzynarodowe-
go, przez co stało się obiektem zapasowym dla podwarszawskiego Okęcia. Od 1987 
roku do czerwca 2009 roku Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka znajdował się w struk-
turach Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, które skupiało wszystkie 
porty lotnicze w kraju. W tym czasie poczyniono szereg inwestycji (m.in. nowe 
budynki zaplecza administracyjno-technicznego, stacja paliw, modernizacja i wy-
dłużenie drogi startowej o długości 3200 m i szerokości operacyjnej 45 m, druga 
płyta postojowa i droga kołowania). Od lipca 2009 roku przedsiębiorstwo funkcjo-
nuje w nowej formie – jako spółka Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.5. 
 
 

                                                 
3  M. Mikulski, Transport w obsłudze ruchu turystycznego,Wydawnictwo AE, Kraków 

1991. 
4  http://www.rzeszowairport.pl. 
5  Ibidem. 
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2. Ruch turystyczny w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka 
 
 Zapoczątkowany w 1989 roku okres przemian ustrojowych, politycznych  
i gospodarczych sprawił, że sytuacja wielu polskich przedsiębiorstw znacznie się 
pogorszyła. Niekorzystna koniunktura dotknęła również branżę lotniczą. Efektem 
tego było m.in. zawieszenie regularnych połączeń lotniczych Rzeszowa z Warsza-
wą. Sytuacja zmieniła się nieco z końcem lat 90. W 1996 roku PLL „LOT” wzno-
wiły regularną komunikację z Warszawą. Uruchomiono wówczas również połącze-
nia charterowe cargo i pasażerskie z Azerbejdżanem i Gruzją. Podrzeszowskie lot-
nisko stało się wówczas liderem w grupie krajowych portów regionalnych w ilości 
wyekspediowanego frachtu6.  
 

 
Rys. 1. Wielkość ruchu turystycznego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka w latach 
1997–2007 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Port Lotni-
czy Rzeszów-Jasionka. 

 
 Wyraźne zwiększenie ruchu pasażerskiego na omawianym lotnisku nastąpiło 
od 2001 roku, a największą dynamikę można zaobserwować od roku 2006. Wstą-
pienie Polski w struktury Unii Europejskiej znacznie zwiększyło emigrację zarob-
kową (szczególnie do Wielkiej Brytanii i Irlandii). W znacznej mierze dotyczyła 
ona terenów tradycyjnie uboższych, w tym województwa podkarpackiego. Pojawiło 

                                                 
6  Ibidem. 
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się wówczas zapotrzebowanie na szybkie i niedrogie połączenia lotnicze, umożli-
wiające dotarcie do pracy w Europie Zachodniej oraz częstsze odwiedziny rodzin  
w kraju. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, uruchomiono szereg lotów, które 
spotkały się z dużym zainteresowaniem podróżnych (rysunek 1). 
 W ciągu dziesięciolecia 1997–2007 można też zaobserwować wyraźną zmianę 
struktury kierunków połączeń i rodzajów lotów. Początkowo dominowały loty nie-
regularne do krajów poza Unią Europejską. Do 2004 roku systematycznie zwiększał 
się udział połączeń krajowych, a od 2004 roku systematycznie wzrasta udział połą-
czeń do krajów Unii Europejskiej (rysunek 2). Udział lotów nieregularnych stawał 
się coraz mniejszy na rzecz połączeń regularnych, które w 2007 roku stanowiły 
ponad 90% ogółu (rysunek 3). 
 

 
 

Rys. 2. Struktura ruchu turystycznego w PL Rzeszów-Jasionka w latach 1997–2007 
według kierunków połączeń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Port Lotni-
czy Rzeszów-Jasionka. 
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Rys. 3. Struktura ruchu turystycznego w PL Rzeszów-Jasionka w latach 1997–2007 
według rodzajów lotów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Port Lotni-
czy Rzeszów-Jasionka. 

 
 
3. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. – stan obecny i perspektywy roz-

woju 
 
 Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka znajduje się w odległości niespełna 8 km od 
centrum Rzeszowa. Zajmuje on ok. 650 ha terenów położonych ok. 211 m n.p.m.  
W pobliżu przebiegają dwie ważne drogi: nr 9 Rzeszów–Radom i nr 19 Rzeszów–
Lublin. W niedalekiej przyszłości ważne stanie się sąsiedztwo autostrady A4 oraz 
drogi ekspresowej „Via Baltica”. Lokalizacja lotniska w centrum województwa 
podkarpackiego oraz w pobliżu istniejących i planowanych ciągów komunikacyj-
nych zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną. Położenie w płaskim terenie, 
otoczonym niską zabudową umożliwia dobre warunki nawigacyjne7. 
 Do najważniejszych i najnowocześniejszych elementów infrastruktury należy 
zbudowana z betonu asfaltowego droga startowa o długości 3200 m i szerokości  
45 m. Jest to drugi co do długości pas startowy w Polsce i umożliwia on przyjmo-
wanie wszystkich typów samolotów (w tym szerokokadłubowych B747). Uzupeł-
nieniem drogi startowej są drogi kołowania, płyty postojowe oraz oświetlenie i 

                                                 
7  Ibidem. 
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system pomocy nawigacyjnej. Na lotnisku znajduje się terminal pasażerski oraz 
terminal towarowy Cargo. Biorąc pod uwagę brak przeszkód lotniczych w strefach 
podejścia, wysokiej klasy system pomocy świetlno-nawigacyjnych do lądowania  
(w tym ILS I kategorii) oraz nowoczesną osłonę meteorologiczną opartą na syste-
mie Vaisala, należy stwierdzić, że Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka należy do naj-
nowocześniejszych obiektów infrastruktury lotniczej w kraju. Może on przyjmować 
samoloty przez cały rok, 24 godziny na dobę8. 
 Regularne rejsy wykonywane są obecnie przez trzech przewoźników (Ryanair, 
PLL „LOT”, Lufthansa) w następujących kierunkach: Londyn (Stansted i Luton), 
Bristol, Dublin, Birmingham, Frankfurt, Nowy Jork (JFK i Newark), Warszawa9. 
Niestety problemem jest niewielka przepustowość. Obecnie w ciągu godziny można 
odprawić tylko 250-300 pasażerów10. 
 W 2007 roku obsłużono ponad 270 tys. pasażerów, w 2008 roku już ponad 
320 tys., a w 2009 roku aż 383 tys. osób, w tym 45 tys. w lipcu – najlepszym mie-
siącu ubiegłego roku. Największym przewoźnikiem na rzeszowskim lotnisku jest 
Ryanair, z którego usług skorzystało 240 tys. pasażerów (62,7%), kolejne miejsce 
zajmuje LOT – 90 tys. podróżnych (23,5%) i Lufthansa – ok. 14 tys. osób (3,7%)11. 
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka stał się przez to najdynamiczniej rozwijającym się 
portem lotniczym w Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż większość portów 
lotniczych w kraju zanotowała w tym czasie spadki w liczbie obsłużonych pasaże-
rów. 
 Z Jasionki wykonywane są też loty czarterowe. W okresie 2008–2009 również 
w tym przypadku odnotowano wzrost. W 2009 roku liczba pasażerów czarterowych 
wyniosła ponad 28,5 tys., co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku  
o 37%12. Obecnie loty takie wykonywane są do Tunezji, Turcji i Egiptu13. 
 Jak pokazuje Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miej-
scach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie  
V–IX 2009 roku, 90% podróżnych przyleciało do Portu Lotniczego Rzeszów-
Jasionka z portów zagranicznych, a ok. 10% z portu krajowego (Warszawa). Wyla-
tywali z 26 różnych lotnisk, głównie z Londynu (Stansted i Luton łącznie 42,7%),  
a w dalszej kolejności z Nowego Jorku (11,7%), Warszawy (9,7%) i Birmingham 
(7,7%) (rysunek 4). Biorąc pod uwagę kryterium kraju, dominowali przybysze  

                                                 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
10  M. Kobiałka, Jasionka rozbuduje się z rozmachem?, w: „Gazeta Wyborcza – Rzeszów” 

2008, nr 6 (6224), z dnia 8 stycznia 2010 r., s. 1. 
11  W tym roku z Rzeszowa polecimy na Kretę, wywiad Małgorzaty Froń ze Stanisławem 

Nowakiem – prezesem spółki lotniskowej „Rzeszów-Jasionka”, „Nowiny” 2010, nr 5 (17676),  
z dnia 8–10 stycznia 2010 r., s. 2. 

12  http://www.rzeszowairport.pl. 
13  W tym roku z Rzeszowa…, op.cit. 
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z Wielkiej Brytanii (51%) i USA (22%). Ponadto reprezentowane były porty lotni-
cze z Polski, Kanady, Hiszpanii, Francji, Holandii, Portugalii, Egiptu, Singapuru  
i Włoch. Oczywiście nie były to tylko loty bezpośrednie, gdyż 30% pasażerów 
korzystało z przesiadek, głównie w Warszawie (ponad 50%) i Frankfurcie (prawie 
40%). Badaniami objęto tylko podróżnych mieszkających poza województwem 
podkarpackim. Spośród tych, którzy wskazali na miejsce zamieszkanie  
w Polsce, najwięcej osób zadeklarowało województwo mazowieckie (prawie 45%) 
i województwo lubelskie (prawie 30%), a także województwa: dolnośląskie, mało-
polskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i podlaskie (rysunek 5)14. 

 

Rys. 4. Miejsce wylotu podróżnych przybywających do Portu Lotniczego Rzeszów-
Jasionka 

Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji 
turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, praca zbiorowa 
wykonana pod kierunkiem dr. K. Szpary, badanie wykonane przez Wyższą Szkołę In-
formatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego, Rzeszów 2009, s. 69. 

                                                 
14  Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycz-

nej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, praca zbiorowa wykonana pod 
kierunkiem dr. K. Szpary, badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 
2009, s. 93. 
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Rys. 5. Odwiedzający spoza województwa podkarpackiego, którzy wskazali zamiesz-
kanie w Polsce 

Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego…, op.cit., s. 63. 

 

 
 

Rys. 6. Główny cel przyjazdu do województwa podkarpackiego deklarowany przez 
pasażerów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka 

Źródło: Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego…, op.cit., s. 73. 
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 Odwiedzający spędzali w województwie podkarpackim zwykle 14 dni (23%) 
oraz 7 dni (ok. 18%). Ich głównym celem pobytu były najczęściej odwiedziny 
krewnych lub znajomych (prawie 54%) i sprawy służbowe (prawie 16%). Co dzie-
siąty ankietowany wizytę w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka traktował jako 
przejazd tranzytowy. Wśród ankietowanych 10% planowało wypoczynek na terenie 
województwa, a 4,6% planowało odwiedziny rodzinnych stron (rysunek 6). 
 Spółka zarządzająca lotniskiem w Jasionce ma bardzo ambitne plany. Do 
kluczowych inwestycji, które mają być realizowane, należy wybudowanie nowej 
płyty postojowej. Ma też powstać nowoczesny pasażerski Terminal 2, z dwoma 
rękawami umożliwiającymi odprawę 700 pasażerów w ciągu godziny. Docelowo 
może on być rozbudowany o kolejne dwa rękawy i ma osiągnąć przepustowość  
ok. 1440 pasażerów/godz. W dalszej kolejności ma zostać wybudowany terminal 
cargo15. Realizacja tych planów ma sprawić, że w ciągu dwóch lat lotnisko będzie 
obsługiwało nawet 600 tys. osób16. Jest to o tyle istotne, że Port Lotniczy Rzeszów-
-Jasionka jest lotniskiem zapasowym na Euro 201217. 
 W 2010 roku planowane jest zwiększenie częstotliwości dotychczasowych 
połączeń (np. Rzeszów – Frankfurt z 5 do 7 tygodniowo, Rzeszów – Londyn Stan-
sted z 4 do 7 w ciągu tygodnia). Prowadzone są rozmowy na temat uruchomienia 
połączeń w nowych kierunkach (np. czartery do Grecji – na Kretę)18. W mediach 
można znaleźć również informacje na temat planów uruchomienia połączeń z Pary-
żem, Rzymem i Madrytem. 
 Rozmowy z przyszłymi przewoźnikami jeszcze trwają i są niekiedy objęte 
tajemnicą handlową, ale według informacji od Zygmunta Cholewińskiego, mar-
szałka województwa podkarpackiego, w 2010 roku ma pojawić się kilku nowych 
przewoźników na podrzeszowskim lotnisku, m.in. Norwegian i Wizz Air. Według 
nieoficjalnych informacji z Norwegian Air Shuttle Polska, który jest polskim przed-
stawicielem norweskich tanich linii, przewoźnik ten ma obsługiwać połączenie 
Oslo–Rzeszów–Oslo, z częstotliwością trzy do pięciu razy w tygodniu. Węgierskie 
linie Wizz Air mają natomiast obsługiwać aż 21 rejsów tygodniowo na trzy euro-
pejskie lotniska19.  
 Połączenie z Frankfurtem dało możliwość dotarcia stamtąd za pośrednictwem 
Lufthansy i Star Aliance do 975 miast w 162 państwach. Przed Jasionką pojawiły 
się olbrzymie możliwości, które teraz trzeba wykorzystać. Dlatego też rozpoczęto 
intensywną akcję promocyjną na Słowacji i na Ukrainie. Według opinii Łukasza 

                                                 
15  http://www.rzeszowairport.pl; M. Kobiałka, op.cit., s. 1. 
16  W tym roku z Rzeszowa…, op.cit. 
17  M. Froń, Spółka lotniskowa rozpoczyna dwie duże inwestycje w Jasionce, „Nowiny” 

2010, nr 5 (17676), z dnia 8-10 stycznia 2010 r., s. 6. 
18  W tym roku z Rzeszowa…, op.cit. 
19  K. Rokosz, Poleć do Norwegii na szczupaki, „Super Nowości” 2009, nr 197 (3264),  

z dnia 8 października 2009 r., s. 4. 
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Sikory, szefa marketingu spółki Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, podrzeszowskie 
lotnisko ma szansę stać się kluczowym portem lotniczym dla północnej, środkowej 
i wschodniej części Euroregionu Karpackiego20. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Intensywny rozwój Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w ostatnich latach 
jest bezpośrednio związany z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Otwarcie 
rynków pracy dla obywateli polskich spowodowało masową emigrację zarobkową. 
W związku z tym, iż znaczny odsetek Polaków na Wyspach Brytyjskich pochodził 
z województwa podkarpackiego, Ryanair zdecydował się na uruchomienie połą-
czeń. 
 Niekiedy przyjmuje się, że pierwsze lądowanie irlandzkiego przewoźnika 
Ryanair 1 października 2005 roku uczyniło Jasionkę międzynarodowym portem 
lotniczym. Sukces pierwszych połączeń do Londynu skłonił do uruchomienia regu-
larnych rejsów, także do Dublina i Birmingham, co niewątpliwie umocniło status 
portu. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie w dniu 27 kwiet-
nia 2009 roku regularnych lotów Lufthansy z Frankfurtu nad Menem do Rzeszowa  
i z powrotem. Pasażerowie uzyskali przez to możliwość dotarcia z przesiadką we 
Frankfurcie do kilkuset portów lotniczych na całym świecie21. 
 Lotnisko w Jasionce staje się coraz bardziej popularne nie tylko wśród miesz-
kańców województwa podkarpackiego, ale również osób zamieszkujących woje-
wództwa ościenne. Nawet mieszkańcy województwa małopolskiego (np. z okolic 
Tarnowa), mając możliwość korzystania z usług Portu Lotniczego Kraków-Balice, 
wybierają niekiedy Jasionkę. Decyduje o tym łatwiejszy dojazd22. 
 Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest najdalej na południowy-wschód wysu-
niętym lotniskiem komunikacyjnym Polski. Ma w związku z tym szansę dalszego 
rozwoju, by stać się nie tylko podkarpackim „oknem na świat”, ale najważniejszym 
portem lotniczym dla znacznej części Euroregionu Karpackiego. 

                                                 
20  Z Jasionki na cały świat, wywiad Patryka Musiała z Łukaszem Sikorą – szefem marke-

tingu spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, „Karpacki Przegląd Gospodarczy – Karpatský 
Hospodársky Prehl’ad” 2009, nr 2, wrzesień-październik, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, s. 15. 

21  M. Ungeheuer, Centralny port lotniczy Euroregionu Karpackiego, „Karpacki Przegląd 
Gospodarczy – Karpatský Hospodársky Prehl’ad” 2009, nr 2, wrzesień-październik, Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, s. 12–14. 

22  Zmarnowania tej szansy potomni by nam nie wybaczyli, wywiad Jacka Stachiewicza ze 
Zbigniewem Rynasiewiczem – przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, posłem 
Platformy Obywatelskiej z województwa podkarpackiego, „Karpacki Przegląd Gospodarczy – 
Karpatský Hospodársky Prehl’ad” 2009, nr 2, wrzesień-październik, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, s. 6–9. 
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THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES  
OF THE RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT 

 
 

Summary 
 
 According to UN WTO forecasts, world tourist traffic will be increasing and by 
2020 it may involve as many as 1.6 billion people (about 7% of world population). 
However, the structure of tourist traffic will be changing. One of the main changes will 
be an increased share of long-distance travels in the traffic – travels beyond the region 
inhabited. In the air carrier market an intensified fight for the customer may be ob-
served. A positive aspect of that is the preparation of attractive, tempting offers which 
allow the passengers to reach various parts of the globe by air (quickly and safely). 
 The Rzeszów-Jasionka Airport is sometimes called “Podkarpacie’s window on the 
world”. It serves not only passengers from the Podkarpacie region, but also from 
neighbouring ones, and even neighbouring countries, as was shown by a tourist traffic 
study from 2009. 
 This study presents the dynamics and structure of traffic at the Rzeszów-Jasionka 
Airport (basing on data from the Airport’s management) and characterises the structure 
of people using the Airport’s services (basing on tourist traffic study in the Podkarpacie 
region from 2009). 
 

Translated by Agnieszka Maria Gernand 
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BAZA HOTELOWA JAKO ELEMENT POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POLSKI 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Potencjał turystyczny tworzą „wszystkie elementy środowiska geograficznego 
i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania turystyki 
bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby naturalne i funkcjonalne 
warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie”1. Jak wynika z przytoczonej 
definicji, do potencjału turystycznego można zaliczyć bardzo dużo czynników, 
m.in. potencjał społeczny przedsiębiorstw turystycznych, turystyczne walory natu-
ralne i antropogeniczne, bazę gastronomiczną, bazę komunikacyjną, bazę noclego-
wą, w tym hotelową. 
 Celem artykułu jest analiza struktury bazy hotelowej w Polsce. Artykuł został 
przygotowany w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz dostępne 
opracowania statystyczne. 
 
 
1. Hotele jako element bazy noclegowej 
 
 Hotelarstwo jest społecznie zorganizowaną, usługową działalnością gospodar-
czą, mającą na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób przebywa-
jących czasowo poza swoim gospodarstwem domowym. Do potrzeb bytowych 
można zaliczyć przede wszystkim potrzebę wypoczynku, wyżywienia, noclegu, 

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

znawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 31. 
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higieny osobistej, opieki nad zdrowiem i mieniem, rekreacji, rozrywek kultural-
nych, łączności z otoczeniem itd. 
 Z pojęciem hotelarstwa nierozerwalnie złączone jest pojęcie bazy noclegowej. 
Według Światowej Organizacji Turystyki bazę noclegową stanowią „obiekty noc-
legowe, który oferują podróżnemu nocleg w pokoju lub innym pomieszczeniu, przy 
czym liczba określonych miejsc musi być większa niż pewne określone minimum,  
a ponadto nie chodzi o zakwaterowanie pojedynczej rodziny; wszystkie miejsca  
w obiekcie muszą podlegać jednolitemu zarządowi na zasadach komercyjnych, 
nawet jeśli nie ma on charakteru komercyjnego”2. W skład turystycznych zakładów 
zakwaterowania zbiorowego wchodzą: 

 hotele i inne obiekty hotelarskie (hotele, motele, zajazdy), 
 obiekty specjalistyczne (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki kolonijne, miejsca 

sypialne w środkach transportu publicznego, ośrodki konferencyjne), 
 inne obiekty zakwaterowania zbiorowego (kempingi, pola namiotowe, 

schroniska młodzieżowe i turystyczne, domy wycieczkowe). 
 Istotnym elementem bazy noclegowej są hotele, które można zdefiniować jako 
„budynki mieszkalne przeznaczone i przygotowane do czasowego pobytu gości”3. 
W literaturze przedmiotu można się spotkać z różnymi klasyfikacjami hoteli. 
A. Kowalczyk klasyfikuje hotele według celu pobytu gościa. Podział hoteli według 
ich przeznaczenia pozwala wyróżnić następujące ich rodzaje4: 

 hotele biznesowe (zwane również miejskimi) – zlokalizowane w dużych  
i średnich miastach; z obiektów tych korzystają głównie osoby podróżujące 
w celach służbowo-handlowych; mają wyższy wskaźnik wykorzystania 
pokoi oraz całoroczne wykorzystanie (brak wyraźnych sezonów w skali 
rocznej); 

 hotele wypoczynkowe – zlokalizowane na terenach o wysokich walorach 
turystycznych (wysoka atrakcyjność turystyczna); z obiektów tego typu ko-
rzystają przede wszystkim podróżujący w celach wypoczynkowych (często 
z rodzinami); 

 hotele uzdrowiskowe – zlokalizowane najczęściej w miejscowościach  
o wysokich walorach turystycznych, w pobliżu miejsc występowania wód 
mineralnych i leczniczych, w rejonach o leczniczych właściwościach mi-
kroklimatu, w strefach nadmorskich i uzdrowiskowych; 

 hotele tranzytowe – są przygotowane do przyjmowania m.in. gości zmoto-
ryzowanych; zlokalizowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych (autostrad, 

                                                 
2  Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 14. 
3  C. Witkowski, Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wydawnictwo Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 1998, s. 5. 
4  A. Kowalczyk, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2001, s. 71–96. 
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dróg szybkiego ruchu), w pobliżu lotnisk, portów, dworców kolejowych 
itp.; formą funkcjonalną zbliżone są do moteli; 

 hotele kongresowe (konferencyjne) – specjalizują się w organizacji konfe-
rencji, kongresów, zjazdów, posiadają odpowiednio przygotowane sale 
konferencyjne, zaplecze rekreacyjno-rozrywkowe, gastronomiczne; najczę-
ściej zlokalizowane w dogodnych punktach komunikacyjnych; specyficz-
nym rodzajem tego typu hoteli są hotele biznesowo-konferencyjne, bardzo 
często zlokalizowane w centrach miast oraz w pobliżu lotnisk; 

 hotele-kasyna – są to obiekty opierające swoje działania na funkcjonowa-
niu na ich terenie kasyn (najczęściej jest to główne źródło ich dochodu); 
obiekty te są lokalizowane w miejscowościach słynących z uprawiania ha-
zardu; usługi noclegowe i gastronomiczne stanowią najczęściej uzupełnie-
nie oferty hazardowej takiego hotelu; 

 hotele apartamentowe – jest to forma pośrednia między typowym hotelem 
a budynkiem z wynajmowanymi mieszkaniami; w obiektach tych występu-
je rotacja klientów, często należą do jakiegoś systemu hotelowego, nato-
miast występuje brak wyraźnego zaplecza gastronomicznego oraz jest 
ograniczona liczba personelu obsługującego. 

 Większość hoteli poddawana jest procesowi kategoryzacji. 
 
 
2. Kategoryzacja hoteli 
 
 Kategoryzacja jest to podział obiektów danego rodzaju (np. hoteli) na grupy 
według z góry przyjętych kryteriów, w celu określenia ich standardu. Jest to proces 
nadania odpowiedniej, zgodnej z wnioskiem i stwierdzonym stanem faktycznym, 
kategorii. Standard danego obiektu hotelarskiego to zespół przyjętych norm, wzor-
ców, wymagań i cech jakościowych, wyznaczonych dla danej grupy5. Kategoryza-
cja nie ma charakteru normatywnego, a w praktyce jest charakteryzowana jako 
pojęcie zbiorcze dla określenia procesu zmierzającego zarówno do ustalenia rodza-
ju, jak i kategorii obiektu hotelarskiego. 
 System kategoryzacji obiektów hotelarskich jest zróżnicowany w poszczegól-
nych krajach Unii Europejskiej. Są kraje, które oficjalnej kategoryzacji nie posiada-
ją (np. Finlandia). Funkcjonujący natomiast system kategoryzacji może mieć cha-
rakter krajowy (np. Niemcy), jak i regionalny (np. Hiszpania), może być obowiąz-
kowy (np. Portugalia) lub też dobrowolny (np. Francja). Klasyfikacja może być 
dokonywana przez administrację centralną (np. Portugalia), centralną i lokalną  
(np. Francja), administrację regionalną (np. Hiszpania), jak i przez stowarzyszenia 

                                                 
5  J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Warszawa 

2001, s. A169. 
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zawodowe (np. Niemcy). Na terenie Unii Europejskiej nie wprowadzono jednolite-
go, ogólnie obowiązującego systemu klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelar-
skich. To, czy i jaki system ma obowiązywać w poszczególnych krajach członkow-
skich, zależy od tych państw6.  
 Kategoryzacja obiektów noclegowych jest w wielu krajach jednym z podsta-
wowych mierników jakości usług hotelarskich. Nie oznacza to, że jest ona wszędzie 
taka sama i gość hotelowy może spodziewać się w konkretnym rodzaju i kategorii 
obiektu takiego samego minimalnego standardu usług hotelarskich. Normy katego-
ryzacyjne są zazwyczaj ustalane na poziomie minimum, co oznacza, że mają  
w stopniu minimalnym zaspokoić podstawowe potrzeby konkretnej grupy odbior-
ców usług hotelarskich. Niemniej kategoria obiektu niesie ze sobą pewną informa-
cję, ważną zarówno dla bezpośredniego konsumenta usługi, jak i dla wszelkiego 
typu pośredników, gdyż stanowi kwintesencję wiedzy o istotnych elementach usłu-
gi hotelarskiej, a także o orientacyjnym poziomie cen w porównaniu z poziomem 
cen w hotelach wyższej lub niższej kategorii. Informacja taka ułatwia klientowi 
dokonanie wyboru spośród większej liczby hoteli w danej miejscowości, rejonie lub 
wzdłuż trasy podróży i umożliwia mu zawężenie poszukiwań do obiektów o intere-
sującym go standardzie, jest podstawowym materiałem służącym do analizy po-
równawczej, a dla hotelu może być cennym instrumentem marketingu. Dlatego też 
w wielu krajach istnieją oficjalne kategoryzacje zakładów hotelarskich bądź są one 
tworzone przez przedsiębiorstwa lub organizacje turystyczne na użytek informacji 
klientów.  
 Kategorie poszczególnych rodzajów obiektów noclegowych na świecie mają 
różne oznaczenia, np. gwiazdki albo pierwsze litery alfabetu, diamenty, korony, 
rozety, symbole zwierząt (np. kraby, słonie) oraz słowa, które w swojej treści odno-
szą się do standardu oferowanych usług hotelarskich, np. luxury, luxe, komfort, 
standard, budżet. W Polsce kategorie hoteli oznaczone są od 1977 roku7 gwiazdka-
mi (od jednej do pięciu). 
 
 
3. Struktura bazy hotelowej w Polsce 
 
 Na polskim rynku dominują hotele klasy średniej (trzy- i dwugwiazdkowe), 
ciągle za mało jest zaś hoteli luksusowych (cztero- i pięciogwiazdkowych). Szcze-
gółowo liczbę hoteli w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie i wojewódz-
twa, zaprezentowano w tabeli 1. 
 
                                                 

6  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 70. 

7  S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 129. 
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Tabela 1 
 

Struktura hoteli w Polsce według województw 
 

Województwo Hotele 5* Hotele 4* Hotele 3* Hotele 2* Hotele 1* Razem 

małopolskie 10 27 141 60 13 251 

wielkopolskie 1 13 75 85 32 206 

dolnośląskie 3 14 91 62 35 205 

mazowieckie 10 17 61 66 17 171 

śląskie 4 15 60 50 18 147 

pomorskie 6 9 42 55 14 126 

kujawsko-pomorskie 1 8 42 38 5 94 

zachodniopomorskie 0 12 41 23 14 90 

warmińsko-mazurskie 1 6 41 35 6 89 

podkarpackie 0 2 41 37 9 89 

łódzkie 0 3 33 20 11 67 

lubuskie 0 3 23 24 13 63 

świętokrzyskie 0 2 21 24 12 59 

lubelskie 0 4 20 10 2 36 

opolskie 0 0 16 8 5 29 

podlaskie 0 3 7 8 1 19 

RAZEM 36 138 755 605 207 1741 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Piasta, A. Szafrański, Raport: Rynek hote-
li w Polsce 2009 – Inwestycje, Instytut Hotelarstwa, Warszawa 2009, s. 18–25. 
 
 W przedstawionym w tabeli 1 rankingu województw pod względem ogólnej 
liczby hoteli pierwsze miejsce zajmuje województwo małopolskie. Najatrakcyjniej-
sze w tym województwie miejsca dla inwestycji – ze względu na osiągane stawki  
i stopę zwrotu – to Kraków oraz pasmo przygórskie, ze szczególnym uwzględnie-
niem Zakopanego, Krynicy i Szczawnicy. Najsłabiej rozwinięta infrastruktura hote-
lowa jest w województwie podlaskim. Przyczyną tego faktu może być to, że znacz-
na część województwa zajmowana jest przez parki narodowe. Turystycznymi 
atrakcjami Podlasia są głównie obszary leśne (Puszcza Białowieska i Knyszyńska) 
oraz rozlewiska rzek – Narwi i Biebrzy. Na Podlasiu dominuje agroturystyka i małe 
obiekty noclegowe. Ponadto w tym regionie jest dość słabo rozwinięta infrastruktu-
ra komunikacyjna (najbliższe lotniska są w Warszawie i Gdańsku). 
 Analizując strukturę bazy hotelowej w Polsce pod względem kategorii obiek-
tów i porównując ją ze strukturą światowej bazy hotelarskiej, można dostrzec pew-
ne dysproporcje (tabela 2). 
 W światowym hotelarstwie obiekty pięciogwiazdkowe stanowią 6,8% ogółu 
hoteli, w Polsce tylko 2%. Dwa ostatnie lata (tj. 2007–2009) umocniły w Polsce 
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pozycję hoteli dwu- i trzygwiazdkowych. W sumie w Polsce zajmują one łącznie 
prawie 78,2% rynku, tymczasem na świecie niecałe 61%.  
 Polskie przepisy kategoryzacyjne, w porównaniu z wieloma krajami Europy, 
stawiają o wiele wyższe wymagania wobec obiektów noszących nazwę hotel. Gdy-
by zostały one złagodzone, to – jak szacuje Instytut Hotelarstwa8 – do 1741 hoteli 
dysponujących ponad 152 tys. miejsc noclegowych mogłoby dołączyć  
ok. 2400 obiektów oferujących niemal 185 tys. łóżek i wówczas wskaźnik nasyce-
nia na 10 tys. mieszkańców wzrósłby dwukrotnie. Obecnie wskaźnik ten nieznacz-
nie przekracza 53 miejsca, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej już  
w 2007 roku wynosił 234,4.  

Tabela 2 
 

Struktura bazy hotelowej w Polsce i na świecie według kategorii 
 

Kategoria hotelu 
Struktura hoteli w % 

na świecie w Polsce 
Hotele 5* 6,8 2,01 
Hotele 4* 15,8 7,93 
Hotele 3* 34,2 43,39 
Hotele 2* 26,5 34,77 
Hotele 1* 16,7 11,90 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Piasta, A. Szafrański, op.cit., s. 8. 
 
 Warto też zwrócić uwagę na duże dysproporcje w nasyceniu poszczególnych 
regionów w Polsce miejscami w hotelach. W województwie warmińsko-mazurskim 
na 10 tys. mieszkańców przypada obecnie 60,08 miejsca w hotelu, natomiast  
w lubelskim zaledwie 11,1 miejsca (tabela 3). 

                                                 
8  J. Piasta, A. Szafrański, op.cit., s. 4. 
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Tabela 3 
 

Wskaźnik nasycenia miejscami hotelowymi w poszczególnych województwach 
 

Województwo 

Wskaźnik nasycenia 

miejscami hotelowymi 

2007 2009 

warmińsko-mazurskie 56,5 60,8 

zachodniopomorskie 55,4 59,7 

małopolskie 55,5 57,4 

dolnośląskie 47,7 56,4 

pomorskie 45,0 50,2 

mazowieckie 46,6 48,4 

lubuskie 36,4 45,8 

wielkopolskie 34,3 37,8 

śląskie 25,8 31,3 

kujawsko-pomorskie 23,3 29,7 

świętokrzyskie 22,5 29,5 

podkarpackie 18,2 22,3 

łódzkie 17,2 24,4 

podlaskie 13,2 15,2 

opolskie 11,9 13,5 

lubelskie 10,0 11,1 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Piasta, A. Szafrański, op.cit., s. 18–25. 
 
 Największe wskaźniki nasycenia miejscami hotelowymi są w wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, małopolskim i dolnośląskim, 
najsłabiej wypadają zaś pod tym względem województwa: lubelskie, opolskie  
i podlaskie. We wszystkich województwach można zaobserwować w okresie  
2007–2009 wzrost liczby miejsc w hotelach. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że zarówno liczeb-
nie, jak i pod względem oferowanych łóżek na polskim rynku dominują hotele kla-
sy średniej, czyli o standardzie trzech gwiazdek. Stanowią one ponad 43,4% 
wszystkich hoteli. W skali całego kraju za mało jest obiektów najwyższej kategorii. 
Istniejące hotele pięciogwiazdkowe zlokalizowane są głównie w aglomeracjach. Aż 
23 hotele (czyli prawie 66%) zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie 
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i Trójmieście. Połowa polskich regionów nie posiada w ogóle obiektów o standar-
dzie pięciu gwiazdek, a w województwie opolskim nie ma nawet hotelu cztero-
gwiazdkowego. 
 Optymistyczne jest to, że baza hotelowa w Polsce systematycznie się powięk-
sza, w szczególności widoczne to jest w przypadku aglomeracji miejskich oraz 
miejscowości turystycznych. W ciągu dwóch lat (od lipca 2007 do lipca 2009 roku) 
w Polsce przybyło 261 hoteli i ponad 20,8 tys. miejsc hotelowych. 
 
 

HOSPITALITY SECTOR AS A PART OF POLISH TOURISM POTENTIAL 
 
 

Summary 
 
 The aim of an article is to present the structure of hotels in Poland. Article has 
been prepared on the basis of literature analysis and available statistical data.  
 

Translated by Anna Tokarz 
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Wprowadzenie 
 
 Potencjał regionu turystycznego (np. powiatu, województwa, miasta, makro-
regionu) jest głównie rozważany od strony zagospodarowania turystycznego, obej-
mującego bazę noclegową, gastronomiczną, dostępność komunikacyjną i paratury-
styczną. Takie informacje stają się niezbędne dla prowadzenia polityki regionalnej 
w sferze turystyki. 
 Formy udostępniania informacji o infrastrukturze turystycznej mogą przybie-
rać różną formę. Obok nośników klasycznych szeroko są wykorzystywane media 
elektroniczne, głównie Internet. Jedną z często stosowanych form udostępniania 
niezbędnych informacji w danej dziedzinie są tablice. Powszechnie znane są tablice 
matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, geograficzne, historyczne itp. 
Prezentują one kompendium wybranych informacji w danej dziedzinie tematycznej, 
zestawianych w pewnym określonym porządku.  
 W niniejszym opracowaniu zaproponowano własny projekt tablic zagospoda-
rowania turystycznego. Wyszczególniono w nim główne działy tematyczne, a w ich 
obrębie sekcje podmiotowe i przedmiotowe. Wskazano w projekcie zestaw tablic 
wypełnionych w odniesieniu do danego regionu (np. powiatu), wymagane mapy 
fizyczne i administracyjne, a także wyznaczanie podstawowych wielkości staty-
stycznych. Proponowany projekt jest zilustrowany na danych dla powiatu biesz-
czadzkiego za 2008 rok. 
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1. Tablice tematyczne jako kompendium wiedzy 
 
 Od najdawniejszych czasów wiedza była udostępniana w różnej formie  
w zależności od technicznego rozwoju cywilizacyjnego. W starożytnym Egipcie 
zapoczątkowane zostało to wynalezieniem papirusu (ok. 3200 p.n.e.)1, który  
ok. 400 p.n.e. został użyty do pisania dokumentów, głównie tekstów prawnych oraz 
rozpraw naukowych w starożytnej Grecji, Rzymie, Chinach, Indiach i Mezopota-
mii. Stopniowo papirus zostaje zastosowany do wydawania dzieł książkowych  
(np. ok. 1 n.e. powstaje dzieło 17 ksiąg pt. Geographika Strabona)2. Pierwsze ślady 
wynalazku papieru (ok. 140 p.n.e.) pochodzą z Chin, choć tradycja przypisuje to 
odkrycie Cai Lunie ok. 105 n.e. W ok. 140 roku powstaje znane dzieło w 13 księ-
gach Megale Syntaxis Ptolemeusza z dziedziny astronomii, trygonometrii, geografii 
i muzyki. Wraz z powstawaniem różnych ksiąg pojawia się pierwsza encyklopedia 
Etymologiae, dzieło w 20 tomach Izydora z Sewilli z 630 roku. Była ona systema-
tycznym zbiorem wiadomości z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności prak-
tycznych. W 900 roku powstaje traktat Al Hawi uczonego perskiego Rhazesa, sta-
nowiący kompendium ówczesnej wiedzy medycznej. Dalszy rozwój techniki do-
prowadza do wynalezienia czcionki drukarskiej (1042 r.), która została użyta przez 
Bi Shenga (Chiny) do drukowania książki. W 1252 roku powstają tablice planetarne 
zwane tablicami alfonsyńskimi, opracowane na zlecenie króla Kastylii3. Dalsze 
tworzenie tablic zasobów wiedzy zostało udoskonalone w latach 1440–1450 dzięki 
wynalezieniu ruchomych czcionek do druku przez Gutenberga, a wraz z tym prasy 
drukarskiej. W kilka lat później, w 1467 roku powstają tablice astronomiczno-
astrologiczne Tabulae directionum Regiomontanusa, a w 1551 roku wydane zostają 
tablice Tabulae Prutenorum Reinholda, pierwsze tablice zgodne z teorią koperni-
kańską. W matematyce w 1614 roku pojawiają się tablice logarytmów Mirifici lo-
garithmorum canonsis descriptio Napiera, a w chemii w 1869 roku powstaje tablica 
okresowa pierwiastków Mendelejewa. 
 Rozwój nośników informacji od papirusu po współczesne dyski kompaktowe 
doprowadził do tworzenia różnych form zapisu informacji i jej udostępniania,  
a wraz z tym zmieniały się formy przygotowywania informacji w postaci tablic 
tematycznych. Współcześnie w wielu dziedzinach można spotkać tablice, które 
występują w postaci przedmiotów codziennego użytku (np. tablice rejestracyjne, 
informacyjne, UKD w bibliotekarstwie, drogowe, reklamowe, kamienne, szkolne, 
ogłoszeń itp.).4  

                                                 
1  Dekalog wiedzy, tom 10, Kalendarium dziejów świata, Wyd. Naukowe PWN, 2008, s. 7. 
2  Ibidem, s. 19. 
3  Ibidem, s. 51. 
4  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica, 10.01.2010. 
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 Tablice obejmujące kompendium wiedzy w wybranej dziedzinie przyjmują  
w zależności od zakresu tematycznego różną formę opracowania. Są to zestawy 
zebranych tekstów (np. tablice historyczne5), znaków, symboli i wzorów (np. tabli-
ce matematyczne6, fizyczne), pomocy naukowych (np. tablice statystyczne7).  
Z tablicami spotykamy się również przy różnych metodach opracowywania danych 
liczbowych, np. tablice kontyngencji i asocjacji w statystyce8, trwania życia w de-
mografii9, przepływów międzygałęziowych w ekonomii itp.  
 Przedstawione różne rodzaje tablic wiedzy pokazują, że ich celem jest zesta-
wienie w możliwie najszerszym zakresie tematycznym danej wiedzy dotyczącej 
informacji o faktach jednostkowych i zdarzeniowych z podziałem ich na różne 
działy pozwalającej w przystępny sposób na ich odczytywanie i korzystanie.  
 
 
2. Projekt tablic zagospodarowania turystycznego 
 
 Problemy badawcze zagospodarowania turystycznego (ZT) znajdują szeroki 
oddźwięk w literaturze przedmiotu. Niektóre wybrane pozycje w chronologii cza-
sowej wymieniono w przypisie10. Jedną ze szczególnych cech badawczych ZT jest 
próba systemowego rozwiązywania różnych problemów z dziedziny szeroko rozu-
mianych usług skierowanych na obsługę ruchu turystycznego. Obejmuje ona zasad-
niczo cztery zagadnienia badawcze dotyczące stanu bazy noclegowej i gastrono-
micznej oraz dostępności komunikacyjnej i usług komplementarnych (paratury-
stycznych). W każdym przypadku zakres informacji niezbędnej do prowadzonych 
badań wymaga korzystania z danych i faktów często rozproszonych w różnych 
wydawnictwach.  

                                                 
5  L. Bielski, M. Trąba, Tablice historyczne, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2003. 
6  W. Mizerski, W. Sadowski, A. Grabarczyk, B. Tokarska, K. Mazur, Tablice matema-

tyczne, Wyd. Adamantan, 1999. 
7  R. Zieliński, W. Zieliński, Tablice statystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
8  W. Wagner, Metody statystyczne w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF Poznań, 2002,  

s. 194–200. 
9  Encyklopedia Powszechna, tom 6, Wyd. Świat Książki, Warszawa, s. 142. 
10  O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warsza-

wa 1974; S. Wawrzyniak, Zagospodarowanie turystyczne dorzecza Wisły (kierunki rozwoju), IT, 
Warszawa 1981; J. Kruczała, Zagospodarowanie turystyczne, AE, Kraków 1986; J. Płocka, Wy-
brane zagadnienia zagospodarowania turystycznego, Wyd. CKU, Toruń 1995; G. Gołembski, 
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wyd. AE, Poznań 2002; J. Po-
tocki, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny świa-
towej, Wyd. Plan, Jelenia Góra 2004; M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska, M. Witkiewicz, 
Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nad-
morskiego Parku Krajobrazowego, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2005; S. Iwicki, Zagospodarowa-
nie turystyczne obszarów wiejskich, WSG, Bydgoszcz 2006, Gospodarka turystyczna,  
red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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 Przystępując do tworzenia tablic zagospodarowania turystycznego (TZT), 
kierowano się głównie potrzebą zebrania podstawowych wiadomości o danej jedno-
stce przestrzennej (np. powiat, region, park narodowy, park krajobrazowy itp.), 
które będą przydatne zarówno dla prowadzących badania naukowe, jak i szeroko 
rozumianych potrzeb społecznych w sferze administracji lokalnej i samorządności, 
w gospodarce, szkolnictwie itp.  
 Projektowane TZT składają się zasadniczo z dwóch kategorii danych: statycz-
nych i dynamicznych zestawianych za okres jednego roku, a dla danych meteorolo-
gicznych również w przekroju miesięcznym. Prezentowane dane w TZT dotyczą 
stanu ilościowego, obejmującego infrastrukturę materialno-techniczną badanego 
obszaru niezbędną i komplementarną na potrzeby recepcji ruchu turystycznego. 
Dane są podawane w formie różnych zestawień tabelarycznych, map, wykresów  
i opracowań statystycznych.  
 Tematycznie informacje zawarte w TZT zostały podzielone na 14 działów,  
w których wyróżnia się sekcje tematyczne. Bez straty ogólności zostaną one opisa-
ne na przykładzie powiatu, co pozwoli na bliższe zwrócenie uwagi na prezentowane 
dane:  

I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU – 8 sekcji: 1 – dane ogólne i mapa fi-
zyczna powiatu, 2 – współrzędne geograficzne, 3 – podział administracyjny,  
4 – dane demograficzne, 5 – warunki środowiskowe, 6 – dane infrastruktury 
materialno-technicznej, 7 – dane o mieście siedzibie powiatu i plan miasta,  
8 – dane o miastach powiatu; 
II. DANE METEOROLOGICZNE – 6 sekcji: 1 – temperatura, 2 – opady,  
3 – usłonecznienie, 4 – zachmurzenie, 5 – miesięczne sumy bezwzględne  
i całkowite promieniowanie ultrafioletowe, 6 – ciśnienie atmosferyczne; 
III. CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU – 5 sekcji: 1 – mapa podziału 
administracyjnego na gminy i wykres powierzchni i ludność gmin, 2 – staty-
styka gmin, 3 – odległość w km urzędów gminnych od siedziby powiatu,  
4 – dochody i wydatki własne gmin (zł), 5 – statystyka dochodów i wydatków 
gmin (mln zł); 
IV. WALORY PRZYRODNICZE – 4 sekcje: 1 – parki narodowe, 2 – parki 
krajobrazowe, 3 – rezerwaty, 4 – obszary chronionego krajobrazu; 
V. WALORY ANTROPOGENICZNE – 6 sekcji: 1 – miejsca martyrologii,  
2 – kościoły, 3 – cerkwie, 4 – wybrane obiekty antropogeniczne (pomniki hi-
storyczne, tablice pamiątkowe, dwory, zamki, parki zabytkowe, zespoły pała-
cowe, cmentarze historyczne, zabytki techniki), 5 – muzea, 6 – izby pamiąt-
kowe; 
VI. BIURA PODRÓŻY – 3 sekcje: 1 – touroperatorzy, 2 – agenci, 3 – pośred-
nicy; 
VII. OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI – 16 sekcji: 1 – hotele, 2 – mo-
tele; 3 – pensjonaty, 4 – inne obiekty hotelarskie, 5 – ośrodki wczasowe,  
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6 – schroniska, 7 – schroniska młodzieżowe, 8 – szkolne schroniska młodzie-
żowe, 9 – ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, 10 – zespoły ogólnodostęp-
nych domków turystycznych, 11 – ośrodki kolonijne, 12 – domy pracy twór-
czej, 13 - ośrodki wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego  
14 – kempingi, 15 – pola biwakowe, 16 – inne obiekty noclegowe;  
VIII. KWATERY AGROTURYSTYCZNE; 
IX. BAZA GASTRONOMICZNA – 7 sekcji: 1 – restauracje, 2 – kawiarnie,  
3 – puby, 4 – bary, 5 – zajazdy, 6 – karczmy, 7 – jadłodajnie; 
X. SZLAKI TURYSTYCZNE I ICH ZAGOSPODAROWANIE – 4 sekcje:  
1 – piesze, 2 – rowerowe, 3 – dydaktyczno-edukacyjne, 4 – tematyczne;  
XI. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE – 3 sekcje: 1 – stadiony pił-
karskie, 2 – hale sportowo-widowiskowe, 3 – ośrodki rekreacyjne; 
XII. ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW WODNYCH – 8 sekcji: 1 – ką-
pieliska strzeżone, 2 – przystanie, 3 – stanice wodne, 4 – szlaki kajakowe,  
5 – spływy tratw, 6 – żeglarstwo, 7 – windsurfing, 8 – wypożyczalnie sprzętu 
wodnego; 
XIII. ZAGOSPODAROWANIE DLA SPORTÓW ZIMOWYCH – 4 sekcje:  
1 – wyciągi narciarskie, 2 – tory saneczkowe, 3 – trasy narciarskie, 4 – lodo-
wiska; 
XIV. INNE SKŁADNIKI ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO – 
8 sekcji: 1 – drogowe przejścia graniczne, 2 – kolejowe przejścia graniczne,  
3 – mały ruch graniczny, 4 – turystyczne przejścia graniczne, 5 – porty żeglu-
gi, 6 – kolejki linowe, 7 – kolejki wąskotorowe, 8 – zapory i tamy.  

 Przyjmuje się zasadę, że dla konkretnego obszaru (np. powiatu) wymienione 
działy i sekcje są opcjonalne, co oznacza, że ostateczne TZT dla danych regionów 
będą się różnić swoją zawartością. Jednakże zawsze należy zachowywać zasadę 
kolejności działów i wymienianych w nich sekcji tematycznych.  
 Zamieszczane w TZT informacje mają najczęściej postać danych pierwotnych. 
W wielu przypadkach są one przetwarzane w postaci wyznaczonych różnych 
wskaźników i statystycznych charakterystyk liczbowych. Wśród nich wyróżnia się: 
min, max, średnią arytmetyczną, medianę, odchylenie standardowe, współczynniki 
zmienności i skośności oraz współczynnik korelacji liniowej11. Przykładowo wzór 
ich zestawienia podaje tabela 1.  
 Dane opracowywane są pod różnym stopniem szczegółowości w zależności 
od zakresu danych. Dotyczy to głównie danych odnośnie bazy noclegowej, a do-
kładniej turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. co podano przykła-
dowo w tabeli 2.  
 

                                                 
11  W. Wagner, Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji, Wyd. AWF, Poznań 

2002. 
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Tabela 1  
 

Charakterystyki liczbowe w opisie gmin 
 

STATYSTYKA GMIN 

Charakterystyki liczbowe Powierzchnia (km2) Ludność 
Min (gmina)   
Max (gmina)   
Średnia arytmetyczna   
Mediana   
Odchylenie standardowe   
Współczynnik zmienności (%)   
Współczynnik skośności   

Współczynnik korelacji liniowej  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2  
 

Rejestrowane dane o hotelach 
 

HOTELE (H) 

Nazwa Kat. Miejscowość Gmina 
    

Liczba 
pokoi 

w tym Liczba miejsc 
noclegowych 1-os. 2-os. apartamentów 

     

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Statystykę danych hotelarskich zaproponowano w TZT podawać według sza-
blonu wymienionego w tabeli 3. 

Tabela 3 
 

Statystyka danych hotelarskich 
 

STATYSTYKA LICZBY POKOI I MIEJSC NOCLEGOWYCH OGÓŁEM DLA HOTELI 

Ogółem  Min Max 
Średnia 

arytmetyczna 
Mediana 

Odchylenie 
standardowe 

Współczynnik 
zmienności 

Pokoje ogółem 
        

Pokoje 1osobowe 
        

Pokoje 2osobowe 
        

Apartamenty 
        

Miejsca noclegowe 
        

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Prezentacja danych w tabeli 3 pozwala na syntetyczne uchwycenie zmienności 
różnych cech ilościowych opisujących hotelarską bazę noclegową i jednocześnie na 
prowadzenie analiz porównawczych z innymi regionami, dla których przygotowano 
TZT. 
 Jednym ze szczególnych rodzajów danych rejestrowanych w TZT są dane 
meteorologiczne. Biorąc pod uwagę jakiś region stanowiący pewien obszar geogra-
ficzny, należy dla niego ustalić jedną, dwie lub trzy krainy i dla nich podawać dane. 
Niekiedy bywa tak, że obszar powiatu ma wyraźnie zaznaczone trzy krainy  
(np. obszar górski, podgórski, nizinny), wówczas należy dane meteorologiczne 
podawać dla każdej krainy oddzielnie. W projektowanych TZT przyjęto dla tych 
krain oznaczenia M1, M2 i M3 jako miejsca podawania danych miesięcznych. 
Przykładowo w tabeli 4 wyszczególniono jedno miejsce rejestracji danych dotyczą-
cych ciśnienia atmosferycznego. 
 

Tabela 4 
 

Dane o ciśnieniu atmosferycznym 
 

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE [hPa] 

Miejsca  Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

M1 

Min              
Dzień              

Max              
Dzień              

Średnia              

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Podobne tabele przygotowuje się dla temperatury, opadów, usłonecznienia  
i promieniowania. Tak przygotowane dane są wykreślane na wykresach liniowych, 
na których znajdują się jednocześnie trzy linie (min, max, średnia).  
 Proponuje się dane o szlakach turystycznych prezentować w TZT w postaci 
grafu12, co pozwala na krawędziach łączących poszczególne węzły podawać odle-
głości w km oraz czasy przejścia w jednym i drugim kierunku między dwoma wę-
złami oraz umieszczenie ich w macierzach dwuwymiarowych. Ponadto dane o szla-
kach są podawane w schemacie liniowym przez odnotowanie kolejnych etapów 
szlaku wraz z jego opisem sytuacji geograficznej i atrakcji turystycznych. 
 Wiele z wymienionych działów w TZT wymaga odpowiedniej konkretyzacji 
pojęciowej i starannego gromadzenia odpowiednich danych liczbowych. Całość 

                                                 
12  W. Wagner, M. Bąkowska, K. Kycia, J. Urbaniak, Perspektywy rozwoju turystycznych 

obiektów noclegowych zrzeszonych w Bieszczadzkich Schroniskach i Hotelach PTTK, w: Marke-
ting w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2009, 
133–147. 
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projektu TZT stanowi pełne kompendium wiedzy i informacji o potencjale tury-
stycznym regionu.  
 
 
3. Wybrane tablice zagospodarowania turystycznego dla powiatu bieszczadz-

kiego 
 
 Dla ilustracji zestawionych informacji w projekcie TZT przyjęto jako region 
powiat bieszczadzki. Odpowiednie dane odnoszą się do roku 2008. Dane są poda-
wane w postaci szablonów tabelarycznych bez stosowanej numeracji. Nie są one 
opisywane i nie podaje się map.  
 
CHARAKTERYSTYKA POWIATU: 
DANE OGÓLNE 

Województwo PODKARPACKIE Euroregion KARPACKI 
Powierzchnia  1 139,06 [km2] 1 113 906 [ha] 
Udział powierzchni do województwa 6,4 % Lokata 5 

Powiaty sąsiadujące i granice ich długości 
[km] 

Powiaty: Leski (78), Sanocki (7), Przemyski (36), Ukra-
ina (150) - Obwody: Lwowski, Zakarpacki, Słowacja (1) 
- Powiat Sninski  

Siedziba urzędu powiatowego Ustrzyki Dolne 
Przejścia graniczne Krościenko-Chyrów (kolejowe) 

Krościenko-Smolnica (drogowe) 

 
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE 

Strona Miejsce Współrzędne 
Wschód Wieś Sianki 22034’ E 
Południe Szczyt Opalonek (1028 m n.p.m.) 49000’ N 
Zachód Tyrawa Wołoska (pow. sanocki) 22024’ E 
Północ Łodzinka Górna 49040’ N 

 
DANE DEMOGRAFICZNE 

Ludność 22 015 Gęstość zaludnienia os/km2 19,6 

 w tym kobiety 11 091 % ogółu ludności 50,3 
Udział ludności do wojewódz-
twa 

1,0 % Lokata 21 

Udziały % zdolności ekonomicznej ludności  
Wiek  

przedprodukcyjny 
Wiek  

produkcyjny 
Wiek  

poprodukcyjny 
20,9 65,3 13,7 

Stopa bezrobocia [%] 11,9 w tym kobiet 6,5 
Struktura ludności w grupach wieku w % 

24 lata i mniej 25-34 lata 35-44 lata 45-55 lat 55 i więcej lat 
31,1 14,1 11,6 14,6 28,6 
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WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

Obszary geograficzne i pasma górskie Bieszczady Zachodnie, Góry Sanocko-Turczańskie, Góry Słonne 
Szczyty [m n.p.m.], wybrane  
5 najwyższych 

Tarnica (1346), Krzemień (1335), Halicz (1333), Połonina Caryń-
ska (1297), Wielka Rawka (1307) 

Rzeki i ich dopływy [km] San, Strwiąż, Mszanka 
Jeziora [ha] Solińskie – 440 
Parki narodowe [ha] Bieszczadzki Park Narodowy – 503  

Powierzchnia [ha] i udział [%] 
Wody [ha] 10 251,5 [%] 9,0 Lasy [ha] 78 595,1 [%] 69,0 

DANE O MIEŚCIE SIEDZIBIE POWIATU 

Gmina Ustrzyki Dolne Powierzchnia [km2] 16,79 
Ludność 9 398 Gęstość zaludnienia [osoby/km2] 560 

Lokata miasta powiatowego wśród miast w województwie 
Powierzchnia  Ludność  

Struktura ludności w grupach wieku w % 
24 lata i mniej 25-34 lata 35-44 lata 45-55 lat 55 i więcej lat 

32,2 17,5 11,1 17,6 21,6 
Odległość od [km]: 

Miejsce drogowe  kolejowe Miejsce drogowe  kolejowe 
Miasta wojewódzkie-
go 

111,2 115,4 Warszawy 410,6 405,2 

Portu lotniczego 121,2 120,1 Najbliższego miasta 24.2  
Obecność w mieście (tak/nie) 

Stacja  
PKP 

Urząd powia-
towy 

Szpital Kino Muzeum Hotel 

tak tak tak tak tak tak 
Współrzędne geograficzne 49026’ N 22036’ E 

 
CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU  
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ  

Gminy 
Powie- 
rzchnia 
[km2] 

% 
 

Ludność
% 
 

Gęstość 
[osób/ 
km2] 

Liczba 

sołectw miast wsi 

Ustrzyki Dolne 477,70 41,9 17 516 79,6 37,1 26 1 39 
Czarna 185,51 16,3 2 330 10,6 12,9 7 0 17 

Lutowiska 475,85 41,8 2 169 9,8 4,7 6 0 29 
Ogółem 1139,06 100,0 22 015 100,0 19,6 39 1 85 

 
STATYSTYKA GMIN  

Charakterystyki liczbowe Powierzchnia (km2) Ludność 
Min (gmina) 185,5 (Czarna) 2 169 (Lutowiska) 
Max (gmina) 477,7 (Ustrzyki Dolne) 17 516 (Ustrzyki Dolne) 
Średnia arytmetyczna 379,7 7338 
Mediana 475,8 2330 
Odchylenie standardowe 168,2 8814,5 
Współczynnik zmienności [%] 44,3 120,12 
Współczynnik skośności -1,73 1,73 

Współczynnik korelacji liniowej 0,497 
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WALORY PRZYRODNICZE  
PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa Rok Powierzchnia [ha] Typ / rodzaj 
PK Doliny Sanu 1992 34 866 Las, ukształtowanie, fauna i flora 
PK Gór Słonnych 1992 11 446  Las, ukształtowanie, fauna i flora 

 
WALORY ANTROPOGENICZNE  

CERKWIE 

Miejscowość Gmina Pod wezwaniem 
Rok / lata 
budowy 

Styl 

Hoszów Ustrzyki Dolne Św. Mikołaja 1939  
Liskowate Ustrzyki Dolne Narodzenia Najświętszej 

Panny Marii 
1832 Trójdzielna, konstrukcja 

zrębowa 
Łodyna Ustrzyki Dolne Św. Michała Archanioła 1862  
Równia Ustrzyki Dolne Opieki Matki Boskiej I poł.  

XVIII w. 
Trójdzielna, trójkopu-
łowa, konstrukcja 

zrębowa 
Wojtkowa Ustrzyki Dolne Narodzenia Bogarodzicy 1910  
Czarna Czarna Św. Dymitra Męczenni-

ka 
1874 Trójdzielna, konstrukcja 

zrębowa 
Bystre Czarna Św. Michała Archanioła 1902 Trójdzielna, konstrukcja 

zrębowa 
Michniowiec Czarna Narodzenia Bogarodzicy 1863  
Polana Czarna Św. Mikołaja 1790  
Rabe Czarna Św. Mikołaja 1858 Trójdzielna, konstrukcja 

zrębowa 
Żłobek Czarna Narodzenia NMP 1830 Prosta, konstrukcja 

zrębowa 
Smolnik Lutowiska Michała Archanioła 1791 Trójdzielna, trójkopu-

łowa 
Chmiel Lutowiska Św. Mikołaja 1904-1906 Dwudzielna, konstruk-

cja zrębowa 
Krywe Lutowiska Paraskewii 1842  

 
OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI  
HOTELE  

Nazwa Kat. Miejscowość Gmina 
Hotel Laworta *** Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 

Liczba pokoi 1-os. 2-os. Apartamenty Liczba miejsc noclegowych 
54 3 23 2 130 

Nazwa Kat. Miejscowość Gmina 
Hotel Górski *** Ustrzyki Górne Lutowiska 

Liczba pokoi 1-os. 2-os. Apartamenty Liczba miejsc noclegowych 
63 3 23 - 112 
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OŚRODKI WCZASOWE 

Nazwa Miejscowość Gmina Miejsca noclegowe 
OW Pod Bukowym Berdem Muczne Lutowiska 30 
OW Pod Dębami Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 40 
OW Moklik Chrewt Czarna 50 
OW Magda Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne 45 

STATYSTYKA MIEJSC NOCLEGOWYCH OŚRODKÓW WCZASOWYCH 

Ogółem inne obiekty hotelowe  

Suma Min Max 
Średnia 

arytmetyczna 
Mediana 

Odchylenie 
standardowe 

Współczynnik 
zmienności [%] 

165 30 50 41,25 42,5 8,53 20,70 

 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawiona koncepcja projektu tablic zagospodarowania turystycznego 
(TZT) może być wykorzystana dla dowolnych jednostek obszarowych w celu okre-
ślenia jego potencjału turystycznego. Jest to dość trudne przedsięwzięcie, ze wzglę-
du na znaczne rozproszenie informacji. Zestawiane dane w postaci tabelarycznej są 
ilustrowane graficznie na różnych wykresach. Uzupełniane są one mapami fizycz-
nymi i z podziałem administracyjnym, a także mapami tematycznymi (np. roz-
mieszczenie rezerwatów i parków krajobrazowych). Niektóre dane są opracowywa-
ne statystycznie, co pozwala na syntetyczne odczytywanie danych o dużej skali 
szczegółowości. Dla proponowanych TZT wymagany jest też odpowiedni wstęp, 
uzasadniający celowość projektu, a także opis poszczególnych działów tematycz-
nych. 
 
 

TOURISM DEVELOPMENT PROJECT OF TABLES 
FOR CREATING POTENTIAL OF REGIONAL TOURISM 

 
 

Summary 
 
 Tourism potential of the region (for example; county, province, town) is mainly 
considered from tourism development side, which includes tourism accommodation, 
gastronomy, and transport accessibility. That information is necessary for conducting 
regional policy in the sphere of tourism.  
 Providing information about tourism infrastructure can take different forms. Next 
to traditional form, electronic media are widely used, especially Internet. One of the 
frequently used forms, of providing necessary information of specified field, is tables. 
Commonly known are mathematical, physical, chemical, astronomical, geographic and 
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historic tables. They present compendium of selected information of the specified field, 
complied in the precise order of selected thematic fields.  
 The study presents its own project of tables of tourist accommodation. Main the-
matic sections are specified in the study, and within them, subjective and question is-
sues. A set of tables shown in the project, is completed with reference to particular re-
gion (for example; county), required physical and administrative maps, and also deter-
mining the basic statistical sizes. Presented in the study project is illustrated for bi-
eszczadzki county. 
 

Translated by Wiesław Wagner, Jadwiga Patryn-Stolarz 
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AGNIESZKA BRELIK 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
 
 
 

AGROTURYSTYKA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU  
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Wprowadzenie 
 
 Idea zrównoważonego rozwoju jest obecnie szeroko omawiana w różnych 
aspektach, kontekstach oraz przez przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy i prak-
tyki1. W obliczu różnorodnych zagrożeń globalnych idea zrównoważonego rozwoju 
określa generalny cel polegający na zachowaniu w przyszłości możliwości rozwoju 
oraz wiąże się z wymogami, do których zaliczamy: kompleksowość (rozwój cało-
ściowy), konkretność (ostateczne powiązanie pomiędzy różnorodnymi czynnikami) 
i różnorodność. 
 Ze względu na różnorodność czynników wpływających na zjawisko zrówno-
ważonego rozwoju2 wyodrębniono trzy główne obszary, na których należy koncen-
trować się przy planowaniu skutecznej strategii. Zaliczamy do nich: 

 ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
 wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikający, 
 rozwój społeczny. 

                                                 
1  A. Kiepas, Filozofia techniki wobec wyzwań cywilizacji postindustrialnej, w: Zrównowa-

żony rozwój wiedzy opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Białystok 2009, s. 254–269. 
2  Idee zawarte w Agendzie 21 dotyczą szeroko rozumianych działań na rzecz ekorozwoju, 

które swoim zasięgiem obejmują wszystkie regiony świata. Nie jest to szczegółowy program, ale 
wskazówki mające na celu wskazanie odpowiednim organizacjom rządowym i lokalnym potrzebę 
rozpoczęcia działań i wdrażanie w życie wieloaspektowego wspierania i rozwijania ekorozwoju 
na swoich terenach, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących warunków przyrodniczych. 
Zalecenia Agendy 21 mają zasadnicze znaczenie dla opracowań szczegółowych programów 
zrównoważonego rozwoju tak na szczeblu władz państwowych, jak i lokalnych. 
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 Idea zrównoważonego rozwoju zderza się z zachodzącymi w świecie proce-
sami globalizacji. Globalizacja i rozwój zrównoważony wykazują także określone 
podobieństwa, przy czym procesy globalizacji stanowią ważne wyzwanie i wyzna-
czają zarazem warunki dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju3. Ponieważ 
niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju jest uwzględnienie strategii 
kształtowania obecnego i przyszłych społeczeństw zgodnie z jej normatywną tre-
ścią, sterowanie zrównoważonym rozwojem jest potrzebnym i ostatecznym elemen-
tem analiz, refleksji, rozważań oraz ocen zrównoważenia. Powinny się one w efek-
cie przyczynić do kształtowania wiedzy, która ma motywować, usprawniać i wspie-
rać konkretne działanie4. 
 
 
1. Rozwój turystyki zrównoważonej północnej Polski  
 
 Obszar północnej Polski należy do cennych pod względem jakości zasobów 
środowiska przyrodniczego. Jednocześnie jest to obszar dawniej zdominowany 
przez duże państwowe gospodarstwa rolne. Obecnie w wyniku przemian gospodar-
czych funkcjonują stosunkowo liczne wielkoobszarowe gospodarstwa z nowocze-
snymi metodami produkcji. Aktywizacja gospodarcza tych terenów spowodowała 
gwałtowny wzrost potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Z jednej strony odzna-
cza się ono wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, zaś z drugiej – 
wyjątkową podatnością na degradację.  
 Trzeba podkreślić, że obszary przyrodniczo cenne Polski północnej to także 
jedne z najbiedniejszych terenów w kraju, zaliczane do obszarów problemowych 
(zacofanych, peryferyjnych lub znajdujących się w depresji gospodarczej), co do-
datkowo stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. Chociaż rolnictwo jest 
nadal dominującym czynnikiem kształtującym charakter większości obszarów wiej-
skich oraz długo jeszcze pozostanie podstawową częścią wiejskiej ekonomii więk-
szości regionów, to coraz wyraźniej zauważalny jest proces różnicowania działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich i wkomponowywania w wiejską prze-
strzeń nowych pozarolniczych i pozaprodukcyjnych funkcji. Jest to zgodne z poli-
tyką wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jednym  
z rodzajów pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich o dużych możliwo-
ściach rozwoju jest turystyka. Jednakże w większości gmin wiejskich i regionów 
stan zaawansowania jej rozwoju nie jest wystarczający i nie wpływa w widoczny 
sposób na ich strukturę funkcjonalną. Wielorakie korzyści z rozwoju turystyki osią-
gane przez mieszkańców wsi świadczących usługi turystyczne, a także społeczności 

                                                 
3  A. Kiepas, op.cit.. 
4  R. von Schomberg, The objective of Sustainable Development: Are we coming closer? 

EU Foresight Working Papers Series 1, Commision of the European Union, Brussels 2002. 
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lokalne umożliwiające złagodzenie przynajmniej części problemów nurtujących 
wieś, przemawiają za potrzebą zdynamizowania tego procesu5. 
 Obecnie w ramach harmonijnego i trwałego rozwoju wsi oraz form turystyki 
zrównoważonej dużo uwagi poświęca się agroturystyce. Najważniejsze cechy, które 
ją charakteryzują, są następujące: 

 ochrona środowiska przyrodniczego przez promocję form aktywności tury-
styczno-rekreacyjnych, które są ekonomicznie produktywne, społecznie 
odpowiedzialne i przyjazne środowisku; 

 podejmowanie działalności turystycznej i rolniczej, co powinno być dosto-
sowane do środowiska i krajobrazu; 

 rozwój produkcji żywności o podwyższonych parametrach ekologicznych; 
 rozwój infrastruktury wspierającej ekologiczne wzory aktywności tury-

stycznej; 
 utrzymanie integralności krajobrazu, wartości kulturowych oraz atrakcyj-

ności wsi i okolicy6. 
 
 
2. Metodyka badań 
 
 W pracy została podjęta analiza i diagnoza obecnego stanu gospodarki agrotu-
rystycznej województwa zachodniopomorskiego. Materiały źródłowe dotyczące 
gospodarstw agroturystycznych uzyskano w wyniku badań przeprowadzonych  
w 2008 roku. Badaniami objęto 50 gospodarstw z powiatów goleniowskiego i ka-
mieńskiego. Przy zbieraniu danych posłużono się metodą sondażową. Badania an-
kietowe zostały zrealizowane w postaci wywiadów i były przeprowadzone samo-
dzielnie przez ankietera wśród respondentów badanej populacji. Zebrany materiał  
w połączeniu z materiałem źródłowym przygotowywano w formie zestawień tabe-
larycznych, wykresowych, rysunkowych w celu prezentacji omawianych zagad-
nień.  
 
 
3. Wyniki badań 
 
 Większość badanych respondentów uruchomiła działalność w latach 90.,  
a wyniki badań wskazują na rodzinny charakter działalności. We wszystkich przy-
padkach działalność agroturystyczna prowadzona była w czynnych gospodarstwach 

                                                 
5  I. Sikorska-Wolak, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich – potrzeby  

i możliwości, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2009. 

6  R. Białobrzeska, R. Kisiel, R. Marks, Rola i miejsce agroturystyki w ekorozwoju wsi, 
Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 2(2), 10. 
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rolnych. Ponadto przeważająca część gospodarstw posiadała istotne cechy wyróż-
niające, jak np. atrakcyjna lokalizacja – dwadzieścia kwater agroturystycznych 
położonych jest blisko (do 5 km) zbiornika wodnego (jezioro, morze), co stwarza 
warunki do uprawiania sportów wodnych lub wędkowania, natomiast trzydzieści 
gospodarstw położonych jest w pobliżu lasu, w tym piętnaście w sąsiedztwie re-
zerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, co stanowi atrakcję dla miłośników 
natury.  
 Wśród motywów, jakie skłoniły ankietowanych do zajęcia się agroturyzmem, 
najczęściej wymienianym była chęć uzyskania dodatkowego dochodu (33%). Po-
siadanie wolnych pomieszczeń było bodźcem dla 7% ankietowanych, natomiast 
dziesięciu kwaterodawców kierowało się atrakcyjnym położeniem gospodarstwa. 
Stosunkowo mniejszą ilość wskazań uzyskały przykład sąsiadów czy znajomych 
(6%) oraz możliwość realizacji własnych zainteresowań (9%). 
 Środki finansowe przeznaczone na rozpoczęcie działalności pochodziły głów-
nie z własnych oszczędności (30%) lub pożyczki udzielonej przez znajomych lub 
rodzinę (4%). Trzech usługodawców skorzystało z obu możliwości, natomiast tylko 
dwunastu zaciągnęło na ten cel kredyt bankowy. Niepopularność tej formy finan-
sowania wynika głównie z wysokiego oprocentowania kredytów oraz wymaganych 
zabezpieczeń. 
 Stan środowiska określony został przez respondentów w 42,7% jako stan ak-
ceptowalny przez nich do życia i funkcjonowania, jednak 27,4% ocenia go jako 
stan wymagający poprawy. Tylko 2% badanych uznało, że jest idealny. Oznacza to, 
że znaczna część osób jest świadoma, że środowisko, w którym żyje, wymaga 
większej dbałości. Wpływ zanieczyszczenia spowodowany zaleganiem śmieci re-
spondenci uznali za najistotniejszy (73%), następnie wymieniali spaliny samocho-
dów (63%). Najmniej odpowiadających wymieniło wpływ ścieków przemysłowych 
(13%).  
 W następnym pytaniu badani zapytani o najczęściej prowadzone działania 
proekologiczne w swojej okolicy wskazali segregację śmieci. Na drugim miejscu 
postawili konieczność organizacji ścieżek rowerowych oraz pieszych dla turystów. 
Z kolei pytani o to, jakich działań proekologicznych najchętniej podjęliby się  
w swoim miejscu zamieszkania, ankietowani ponownie wskazali segregację śmieci.  
 Prowadzone działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wymagają od kwa-
terodawców znacznej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim świadomości  
z zakresu ekologii. Ponad połowa (58,1%) respondentów oświadczyła, że stara się 
tę wiedzę poszerzyć, co pozwala im z kolei na popularyzację rozwiązań zgodnych  
z zasadami ochrony środowiska. 
 W pytaniu dotyczącym osiąganych korzyści dzięki prowadzeniu działalności 
agroturystycznej ankietowani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi. Osiem 
procent respondentów uznało, że istotną korzyścią jest dla nich sprzedaż produktów 
wytwarzanych w gospodarstwie, do których zaliczono owoce, warzywa, jaja, nabiał 
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oraz przetwory. Osiem procent respondentów doceniło znaczenie kwalifikacji zdo-
bytych podczas prowadzenia kwatery agroturystycznej (rachunkowość, marketing, 
hotelarstwo). Tylko trzy procent ankietowanych jako znaczącą korzyść uznało za-
gospodarowanie wolnego czasu. Najważniejszą zaletą okazały się profity finanso-
we; dodatkowy dochód był odpowiedzią wskazaną przez wszystkich ankietowa-
nych. 
 

Tabela 1 
 

Dochody osiągane z agroturystyki 
 
Wyszczególnienie     
Udział dochodów z agroturystyki w 
dochodach ogółem 

0–20% 21–40% 41–60% 61–80% 

Liczba gospodarstw 32 17 1 0 
 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 W 32 gospodarstwach dochody osiągane z turystyki nie przekraczały 20% 
dochodów ogółem, w 17 mieściły się w przedziale 21-40%. Tylko jeden kwatero-
dawca uznał, że dochody, jakie osiąga z prowadzenia usług agroturystycznych, są 
wyższe i mieszczą się w przedziale 41-60% (tabela 1). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Idea zrównoważonego rozwoju jest wizją postępu łączącego rozwój gospodar-
czy, ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną, w efekcie czego podnosi się 
jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Jej realizacji powinny służyć zarówno 
polityka, jak i praktyka wdrażana na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej 
działalności7. Jedną z nich jest turystyka, której rozwój uwarunkowany jest wystę-
powaniem atrakcyjnych turystycznie obszarów wiejskich, różnorodnością krajobra-
zu związanego z rozdrobnioną strukturą agrarną, zasobami dziedzictwa kulturowe-
go. 
 W świadomości badanych rolników coraz bardziej utrwalają się słuszne po-
glądy dotyczące ekonomi gospodarowania i ekologii. Widoczne respektowanie  
i wdrażanie przez właścicieli założeń ekologicznych przyczyni się do znacznego 
spadku zużycia środków ochrony chemicznej. 

                                                 
7  B. Poskrobko, Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, środo-

wiskiem, w: Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2008, s. 26. 
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 Gospodarcze znaczenie agroturystyki wiąże się z aktywizacją zawodową lud-
ności wiejskiej. Polega to na przeobrażaniu działalności rolniczej w usługową. 
Tworzą się nowe miejsca pracy dla osób dawniej zatrudnionych w rolnictwie i dla 
osób z nimi zamieszkałych.  
 Agroturystyka jest dla mieszkańców wsi przede wszystkim uzupełniającym 
źródłem dochodów rolniczych. Wymusza ona rozwój lokalnej infrastruktury, takiej 
jak urządzenia służące do ochrony środowiska, urządzenia rekreacyjno-sportowe, 
punkty sprzedaży detalicznej, usług gastronomicznych i innych. Dochody z działal-
ności agroturystycznej uzupełniane przez rolników, traktowane początkowo jako 
dodatkowe, mogą z czasem przekształcić się w główne źródło utrzymania w regio-
nach o bogatych walorach przyrodniczych, sprzyjających rekreacji i turystyce. Ko-
rzyści społeczno-ekonomiczno-ekologiczne płynące z agroturystyki łączą się przede 
wszystkim ze stymulacją rozwoju gospodarstw rolnych, małych przedsiębiorstw 
handlowych, produkcyjnych i usługowych. 
 
 

AGRITOURISM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
IN WESTERN POMERANIAN REGION 

 
 

Summary 
 
 Rural tourism is one of kind of big capabilities of agriculture development activi-
ty. As to majority rural areas and regions, state of advancing development condition 
does not suffice and it does not effect to visible manner on their functional structures. 
Different benefits from development of tourism are achieving by village inhabitant 
testify tourist service and also local community enabling part of the village populations 
problems, stipulate too develop this process without harming natural environment. The 
papers present main role of tourism in sustainable development of Western Pomeranian 
region. Papers presents concept of sustainable development as well as analysis agritour-
ism farms. 
 

Translated by Agnieszka Brelik 
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SYNTETYCZNA OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU EKOTURYSTYKI  
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ekoturystyka stanowi jedną z dynamicznie rozwijających się form współcze-
snej turystyki. Według The International Ecotourism Society (TIES) jej udział  
w światowym rynku turystycznym kształtuje się na poziomie 10-12%1. Choć idea 
podróżowania w bliskim kontakcie z przyrodą znana jest od wieków, to sama kon-
cepcja ekoturystyki została sformułowana dopiero w latach 80. przez Hectora Ce-
ballosa-Lascuraina. Na przestrzeni ponad dwudziestu lat pojawiło się wiele nowych 
spojrzeń na definicję ekoturystyki, zwanej także przez niektórych turystyką przy-
rodniczą, zieloną, ekologiczną czy odpowiedzialną. 
 I tak Australijskie Biuro Turystyki Narodowej określa ekoturystykę jako for-
mę turystyki bazującą na naturze, która wymaga szczególnej interpretacji środowi-
ska przyrodniczego i antropogenicznego oraz zarządzania, prowadzącego do za-
chowania równowagi ekologicznej2. Przez niektórych badaczy ekoturystyka uzna-
wana jest za swoistego rodzaju połączenie wypoczynku ze zdobywaniem wiedzy, 
przy czym powinno się to odbywać w małych grupach i pod kontrolą organizacji 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska3. Natomiast S. Blangy określa ją jako 
turystykę na obszarach niemal nie dotkniętych działalnością człowieka, która musi 

                                                 
1  The International Ecotourism Society, TIES Global Ecotourism Fact Sheet, Washington 

2006, s. 1. 
2  D. Diamantis, A. Ladkin, The Links Between Sustainable Tourism and Ecotourism: A de-

finitional and operational perspective, “Journal of Sustainable Tourism” 1999, Vol. 10, No. 2,  
s. 39. 

3  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001, s. 166. 
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uwzględniać wymogi ochrony przyrody oraz dobro miejscowej ludności4. Wyprawa 
ekoturystyczna ma być stymulatorem działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez 
udział turystów w konkretnych inicjatywach (sadzenie drzew, liczenie rzadkich 
gatunków zwierząt itp.) lub poprzez wsparcie finansowe5. Dzięki wspomnianym 
założeniom ekoturystyka rozwijana na obszarach chronionych może generować 
szereg wymiernych korzyści, zarówno dla środowiska przyrodniczego, 
jak i społeczno-kulturowego6. 
 Zdaniem R. Denmana ekoturystyka jest to podróżowanie w celu studiowania, 
podziwiania i czerpania zadowolenia z piękna krajobrazów, obserwacji dzikich 
zwierząt i roślin, jak również podziwiania miejscowych obyczajów i kultury7. Bar-
dzo podobne stanowisko prezentuje Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO), 
określając mianem ekoturystyki wszystkie bazujące na naturze formy turystyki,  
w których główną motywacją turysty jest obserwowanie natury i uznanie jej za 
dobro powszechne. S. Wearing i J. Neil zwracają wręcz uwagę na konieczność 
zajścia interakcji między turystą a odwiedzanym środowiskiem lokalnym, uznając 
ją za warunek zaspokojenia potrzeby poznawczej i edukacyjnej, czyli jednej z klu-
czowych motywacji wyjazdów ekoturystycznych8. Jednak podstawą osiągnięcia 
satysfakcji turysty z obcowania z odwiedzanym środowiskiem jest zaangażowanie 
lokalnych społeczności, które mają aktywnie uczestniczyć w planowaniu, rozwoju 
i zarządzaniu ekoturystyką9. Tak pojęta partycypacja przyczynia się z jednej strony 
do tworzenia autentycznej oferty, a z drugiej buduje poczucie odpowiedzialności 
wśród mieszkańców za rodzimy teren. Jednak jak pokazuje wiele doświadczeń  
z różnych regionów świata, włączenie mieszkańców w kreowanie funkcji ekotury-
stycznej jest często procesem trudnym i złożonym. Wynika to w dużej mierze  
z ograniczonej znajomości walorów zamieszkiwanego obszaru oraz niewystarczają-
cej świadomości ekologicznej. Pewnego rodzaju czynnikiem hamującym jest także 
wielkość dochodów uzyskiwanych z rozwoju ekoturystyki (są one często niższe  
w porównaniu do dochodów z klasycznych form turystyki masowej, co związane 
jest z obsługą dużo mniejszych grup). Warto jednak dodać, że ekoturystyka daje 
możliwość czerpania korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Rzutuje na to 
m.in. fakt, że wybór destynacji ekoturystycznej jest w mniejszym stopniu podykto-

                                                 
4  S. Blangy, A few concepts and definitions. Naturopa. 84, Council of Europe, 1997, s. 7. 
5  D. Fennel, Ecotourism, Routledge, 1999, s. 21. 
6  S. Graja, Ekoturystyka w parkach narodowych – na drodze do integracji potrzeb przyro-

dy i człowieka, Gospodarka Regionalna i Turystyka, Zeszyt nr 1, WSZiGT w Kielcach, Kielce 
2004, s. 97. 

7  Za: J. Kamieniecka, (Eko)turystyka zielonym rynkiem pracy, Zeszyt nr 6, Instytut na 
rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1995, s. 20. 

8  S. Wearing, J. Neil, Ecotourism. Impacts, Potentials and Possibilities, Burlington 1999, 
s. 8. 

9  www.unepie.org/pc/tourism/ecotourism/home.htm, 5.01.2010. 
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wany motywacjami snobistycznymi, związanymi z modą na określony kierunek 
wakacji w danym roku.  
 Wielu osobom ekoturystyka kojarzy się z odległymi, trudno dostępnymi za-
kątkami świata. Tymczasem R.K. Blamey bardzo ciekawie definiuje doświadczenie 
ekoturystyczne – jako podróż o charakterze indywidualnym do miejsc, gdzie śro-
dowisko przyrodnicze jest w niewielkim stopniu przekształcone, celem poznawania 
walorów naturalnych i kulturowych. Wspomniany autor podkreśla, że w poszuki-
waniach destynacji ekoturystycznej można uwzględniać obszary położone już  
w odległości ok. 40 km od miejsca zamieszkania10. Jest to istotna uwaga w aspekcie 
rozwoju rodzimego rynku ekoturystycznego, albowiem często organizatorzy, jak  
i potencjalni ekoturyści, zachwycając się różnymi regionami świata, nie doceniają 
wartości regionalnego czy lokalnego środowiska. Obecnie wiele obszarów w Polsce 
dysponuje ogromnym potencjałem ekoturystycznym. Coraz więcej profesjonalnych 
ofert powstaje na terenie Zielonych Płuc Polski (Szlak Bociani), Podkarpacia (Zie-
lony Rower) czy na ziemi lubuskiej (Rzeczpospolita Ptasia). Tymczasem obszarów 
predysponowanych do rozwoju ekoturystyki jest znacznie więcej. Doskonałym 
przykładem jest Wielkopolska, obfitująca zarówno w cenne walory przyrodnicze 
(m.in. dwa parki narodowe, 12 parków krajobrazowych, ponad 1000 rezerwatów 
przyrody), jak i kulturowe (izby regionalne, lokalne specjały kulinarne, w wielu 
miejscach żywa gwara, to tylko nieliczne dowody tego bogactwa). Ponadto wielo-
wiekowa tradycja rolnicza, uwzględniająca ideę rolnictwa ekologicznego (czego 
dowodem jest m.in. działalność Dezyderego Chłapowskiego, a obecnie rosnąca 
liczba gospodarstw ekologicznych), stanowi ogromny potencjał w zakresie rozwoju 
ekoagroturystyki. Bardzo ważnym atutem jest rosnące zaangażowanie społeczności 
wiejskich i małomiasteczkowych na rzecz inicjatyw turystycznych, o czym świad-
czą powstające lokalne grupy działania i realizowane projekty z wykorzystaniem 
środków unijnych (m.in. Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego). 
 
 
1. Cel i przedmiot opracowania 
 
 Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia zróżnicowania poziomu 
atrakcyjności powiatów województwa wielkopolskiego pod względem możliwości 
rozwoju ekoturystyki. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które 
powiaty posiadają najlepsze warunki dla rozwoju tej formy turystyki.  
 Przeprowadzone analizy posłużą do wytypowania obszarów, gdzie rozwój 
ekoturystyki jest zasadny. W tym celu wyróżniono cztery typy powiatów pod 

                                                 
10  R.K. Blamey, Ecotourism: The Search for an Operational Definition, ”Journal of Sus-

tainable Tourism” 1997, Vol. 5, No. 2, s. 125. 
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względem możliwości rozwoju ekoturystyki: bardzo atrakcyjne, atrakcyjne, średnio 
atrakcyjne oraz nieatrakcyjne. 
 Możliwości rozwoju funkcji turystycznej na danym obszarze zależą w głównej 
mierze od określenia jego atrakcyjności turystycznej. Niewątpliwie jest ona zjawi-
skiem złożonym i w dużym stopniu subiektywnym. W pracy przyjęto, że atrakcyj-
ność ekoturystyczna (rysunek 1), jest wypadkową trzech podstawowych działów. 
 

 
 
Rys. 1. Determinanty atrakcyjności obszaru recepcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Metody stymulowania rozwoju turystyki  
w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Po-
znań 2002, s. 25. 

 
 
2. Metody i materiał badawczy 
 
 Do oceny poziomu atrakcyjności ekoturystycznej powiatów w województwie 
wielkopolskim zastosowano procedury określania syntetycznego miernika atrakcyj-
ności turystycznej, który wykorzystuje się do liniowego porządkowania obiektów 
opisanych przez wiele zmiennych diagnostycznych. Podstawowe etapy tego bada-
nia są następujące11: 

 określenie celu i zakresu badań, 
 gromadzenie informacji statystycznych, 
 wybór cech diagnostycznych, 
 identyfikacja wybranych zmiennych, 
 normowanie zmiennych, 
 ważenie zmiennych, 
 agregacja. 

                                                 
11  K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka 

Ekonometryczna, Warszawa 2000, s. 43. 
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 Zgodnie z przedstawioną procedurą, badania przeprowadzono na podstawie 
danych dostępnych w Banku Danych Regionalnych oraz danych statystycznych12. 
Jako jednostkę przestrzenną przyjęto powiat ziemski (wybór celowy).  
 Według K. Kukuły13 czynnością niezwykle istotną, szczególnie przy analizie 
zjawisk złożonych, jest ustalenie listy zmiennych diagnostycznych. Powinny one 
spełniać określone kryteria, zarówno merytoryczne, jak i formalne. Zestaw ten po-
winien więc być tak wyznaczony, by w sposób możliwie pełny charakteryzował 
najważniejsze aspekty badanego zjawiska14. 
 Na podstawie znajomości zjawiska oraz kryteriów merytoryczno-formalnych 
do badań wyznaczono 12 potencjalnych zmiennych diagnostycznych w poszcze-
gólnych działach: 

 walory turystyczne: 
X1 – powierzchnia obszarów chronionych [% powierzchni ogółem], 
X2 – powierzchnia rezerwatów przyrody [% powierzchni ogółem], 
X3 – powierzchnia parków krajobrazowych [% powierzchni ogółem], 
X4 – powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu [% powierzchni ogó-
łem], 
X5 – pomniki przyrody [na 1 km2], 
X6 – lesistość [%], 
X7 – udział łąk i pastwisk [% UR], 

 stan i ochrona środowiska naturalnego: 
X8 – emisja zanieczyszczeń [tys. ton na 1 km2], 
X9 – udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytwarza-
nych w ciągu roku [%], 
X10 – ścieki przemysłowe i komunalne [dam3 na 1 km2], 

 dostępność komunikacyjna: 
X11 – udział dróg gminnych o nawierzchni twardej w ogóle dróg gminnych 
[%], 
X12 – udział dróg powiatowych o nawierzchni twardej w ogóle dróg powia-
towych [%]. 

 Następnie dokonano określenia charakteru zmiennych. Zmienne: X j dla j = 
1,…, 7, 9, 11, 12 mają charakter stymulant, natomiast dla j = 8, 10 mają charakter 
destymulant. 

                                                 
12  Województwo wielkopolskie. Podregiony – powiaty – gminy 2008, Urząd Statystyczny  

w Poznaniu, Poznań. 
13  K. Kukuła, op.cit., s 47. 
14  E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, 

PWE, Warszawa 1990, s. 23; Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych,  
red. K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 51. 
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 Ogólnie ujmując, kolejnym krokiem było określenie, czy wszystkie zmienne 
są jednakowo istotne z punktu widzenia przedmiotu badań. Jak pisze Z. Hellwig15, 
służy to rozstrzygnięciu kwestii, jakie zmienne wejdą do modelu, a dopiero później 
należy estymować model. Należy zatem dokonać wyboru zmiennych ze zbioru 
zmiennych {X j} dla j = 1,…,12 wykorzystując następujące kryterium16: 

 zmienności – zmienne diagnostyczne powinny być zdolne do przeprowa-
dzenia dyskryminacji badanych obiektów, w tym celu oblicza się dla anali-
zowanych cech współczynnik zmienności vi; eliminacji podlegają te 
wszystkie zmienne, dla których ów współczynnik osiąga wartość mniejszą 
od arbitralnie przyjętej wartości krytycznej v*17; 

 stopnia skorelowania – zmienne diagnostyczne powinny być słabo skore-
lowane między sobą, a mocno skorelowane z pozostałymi zmiennymi, nie 
wybranymi jako diagnostyczne18. 

 Należy pamiętać, że przy stosunkowo małej liczbie zmiennych ocena meryto-
ryczna może się okazać wystarczająca. W budowie rankingu skorelowania między 
zmiennymi, nawet wysokie, nie muszą przeszkadzać19. Od prawidłowego doboru 
zmiennych diagnostycznych w znacznym stopniu zależą wyniki końcowe badania, 
bez względu na stosowane w późniejszym etapie metody i techniki. 
 W ten sposób do dalszej analizy zakwalifikowano zmienne X1,…, X11

20
. 

 
 
3. Ocena atrakcyjności ekoturystycznej powiatów 
 
 W celu wyznaczenia syntetycznego miernika atrakcyjności ekoturystycznej 
(Zi) zakwalifikowane zmienne zostały poddane ujednoliceniu21, tak aby wszystkie 
miały charakter stymulant22. Następnie przeprowadzono normalizację, która miała 
na celu doprowadzenie zmiennych do ich porównywalności. W tym celu stosowane 

                                                 
15  Z. Hellwig, Problemy wyboru zmiennych a zagadnienie łączne odpornych (robust) esty-

matorów parametrów modelu ekonometrycznego, „Przegląd Statystyczny” 1978, R. XXV, zeszyt 
4, s. 485. 

16  E. Nowak, op.cit., s. 26–28. 
17  vi ≤ v*, często przyjmuje się jako granicę v* = 0,1, za: M. Kunarz, Przykład zastosowania 

metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,  
w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 
2006, s. 132. 

18  Kryterium klasyfikacji cech jest parametr r*, który przyjmuje wartość 0 < r* < 1, wartość 
ta może być obierana przez badacza lub wyznaczana w sposób formalny. 

19  K. Kukuła, op.cit., s. 48, 52, 58. 
20  Zmienna X12 – vi = 0,07 została wyeliminowana ze zbioru zmiennych diagnostycznych. 
21  Przy przekształceniu destymulant (X8, X10) w stymulanty zastosowano metodę zwaną 

przesunięciem względem maksimum, szerzej: Metody stymulowania…, op.cit., s. 28. 
22  Jeśli w zbiorze zmiennych diagnostycznych występują destymulanty i nominanty. 
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są różne metody23. Po znormalizowaniu mogą one stanowić punkt wyjścia w proce-
sie budowy rankingu powiatów24. W przypadku tego badania zastosowano metodę 
przekształcenia ilorazowego, przyjmując jako punkt odniesienia maksymalną war-
tość zmiennej25. Taki sposób normalizacji powoduje, że wszystkie wartości zmien-
nych znormalizowanych należą do przedziału [0, 1].  
 W celu uwzględnienia różnego wpływu poszczególnych zmiennych diagno-
stycznych na badane elementy atrakcyjności ekoturystycznej w procedurze oblicze-
nia wartości poszczególnych działów wprowadzono wagi; uzyskane wartości sta-
nowią średnią ważoną. W tabeli 1 zaprezentowano wyniki dotyczące trzech bada-
nych elementów (zij). Analiza uzyskanych wskaźników poszczególnych działów 
pozwala stwierdzić, iż żaden z badanych powiatów nie otrzymał najwyższych war-
tości we wszystkich badanych działach. Spośród analizowanych jednostek admini-
stracyjnych najwięcej punktów za walory turystyczne otrzymał powiat między-
chodzki. Natomiast powiat wągrowiecki został sklasyfikowany najwyżej, biorąc 
pod uwagę zmienne opisujące stan i ochronę środowiska naturalnego, zaś powiat 
gostyński, jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną.  
 Następnym etapem badań było skonstruowanie syntetycznego miernika atrak-
cyjności ekoturystycznej (Zi) dla poszczególnych powiatów województwa wielko-
polskiego. W pracy zaproponowano formułę agregacji daną wzorem:  

ij

m

j
ji zwZ  

1

  dla i = 1,…,n 

gdzie: 
wj – waga j-tej zmiennej 
zij – wartość i-tej obserwacji j-tej zmiennej 
 
 Zastosowanie wag ma na celu odzwierciedlenie wpływu poszczególnych dzia-
łów na atrakcyjność ekoturystyczną badanego obszaru. Konstruując miernik Zi, 
przyjęto następujące wagi dla poszczególnych działów: walory turystyczne (0,5), 
stan i ochrona środowiska (0,3) oraz dostępność komunikacyjna (0,2). W ten spo-
sób zostały zachowane warunki, jakie powinny spełniać wagi26. Zestawienie obli-
czonych wartości syntetycznych miar atrakcyjności ekoturystycznej, uporządkowa-
ne według malejącej wartości, zostało zamieszczone w tabeli 2.  
 
 

                                                 
23  K. Kukuła, op.cit., s. 60 (rangowanie, standaryzacja, unitaryzacja, przekształcenia ilora-

zowe).  
24  Ibidem, s. 21; Ekonometria. Metody…, s. 37–38. 
25  Zobacz: K. Kukuła, op.cit., s. 78-79. ,

max ij
i

ij
ij x

x
z  ,0max ij

i
x   

26  wj ≥ 0, Ʃwj = 1 
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Tabela 1 
 

Wartość miernika syntetycznego dla działów 
 

L. p. Powiat 
Walory 

turystyczne 
Stan i ochrona 

środowiska naturalnego 
Dostępność 

komunikacyjna 
1 Jarociński 0,2406 0,8989 0,6665 
2 Kaliski  0,1915 0,9855 0,5927 
3 Kępiński  0,1553 0,9883 0,4876 
4 Krotoszyński  0,2710 0,8772 0,5482 
5 Ostrowski  0,4627 0,9378 0,6731 
6 Ostrzeszowski  0,4987 0,8908 0,5298 
7 Pleszewski  0,1332 0,9734 0,5110 
8 Gnieźnieński  0,1687 0,9557 0,5331 
9 Kolski  0,1701 0,9444 0,6659 
10 Koniński  0,3631 0,8351 0,8215 
11 Słupecki  0,4150 0,9336 0,6852 
12 Turecki  0,2900 0,0034 0,5132 
13 Wrzesiński 0,2582 0,9727 0,5674 
14 Gostyński  0,1474 0,9520 1,0000 
15 Grodziski  0,1231 0,9805 0,3570 
16 Kościański  0,3703 0,9363 0,3251 
17 Leszczyński 0,3615 0,9430 0,5139 
18 Międzychodzki  0,6958 0,9820 0,2841 
19 Nowotomyski  0,2318 0,9895 0,1760 
20 Rawicki  0,0792 0,9647 0,6648 
21 Wolsztyński 0,4893 0,8983 0,4534 
22 Chodzieski  0,2945 0,9858 0,5430 
23 Czarnkowsko-trzcianecki 0,3979 0,7862 0,3336 
24 Pilski 0,3327 0,9132 0,3621 
25 Wągrowiecki  0,1497 0,9949 0,6867 
26 Złotowski  0,3322 0,9946 0,4517 
27 Obornicki  0,2143 0,7948 0,4176 
28 Poznański  0,2723 0,9030 0,4601 
29 Szamotulski  0,2188 0,9778 0,4663 
30 Średzki  0,0987 0,9737 0,5822 
31 Śremski  0,2080 0,9693 0,4809 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że najwyższy poziom atrakcyjności 
ekoturystycznej posiada powiat międzychodzki. Miara syntetyczna dla niego wy-
niosła 0,6994, tj. o 0,1823 więcej od wartości średniej, zaś wartość najniższą 0,2487 
uzyskał powiat turecki. Przedstawione wyniki ujawniają duże zróżnicowanie prze-
strzenne (A = -0,62, K = 3,06)27. 
 W celu klasyfikacji i uporządkowania badanych obiektów wykorzystano śred-
nią arytmetyczną ( z ) i odchylenie standardowe ( zs ). Uzyskano w ten sposób czte-

ry grupy typologiczne, charakteryzujące stopień atrakcyjności powiatu28:  

                                                 
27  A - skośność, K - kurtoza. 
28  K. Kukuła, op.cit., s. 93. 
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 grupa A (bardzo atrakcyjne): zi szz   

 grupa B (atrakcyjne): zzsz iz   

 grupa C (średnio atrakcyjne): zi szzz   

 grupa D (nieatrakcyjne): zi szz   

 
Tabela 2 

 
Ranking powiatów województwa wielkopolskiego według syntetycznego miernika 

atrakcyjności ekoturystycznej w 2008 roku 
 

L. p. Powiat Zi L. p. Powiat Zi

1 Międzychodzki  0,6994 
16 Kaliski  0,5099 
17 Krotoszyński  0,5083 

2 Ostrowski  0,6473 18 Kolski  0,5016 
3 Słupecki  0,6246 19 Czarnkowsko-trzcianecki 0,5016 
4 Ostrzeszowski  0,6226 20 Poznański  0,4991 
5 Wolsztyński 0,6048 21 Szamotulski  0,4960 
6 Koniński  0,5964 22 Śremski  0,4909 
7 Leszczyński 0,5664 23 Gnieźnieński  0,4777 
8 Gostyński  0,5593 24 Kępiński  0,4717 
9 Złotowski  0,5549 25 Rawicki  0,4620 
10 Chodzieski  0,5516 26 Pleszewski  0,4608 
11 Wrzesiński 0,5344 27 Średzki  0,4579 
12 Kościański  0,5311 28 Nowotomyski  0,4479 
13 Jarociński 0,5233 29 Obornicki  0,4291 
14 Pilski 0,5127 30 Grodziski  0,4271 
15 Wągrowiecki  0,5107 31 Turecki  0,2487 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 3 
 
Klasyfikacja powiatów województwa wielkopolskiego według syntetycznego miernika 

atrakcyjności ekoturystycznej 
 

Grupa 
Przedział 

wartości miary 
Powiaty 

A [≥ 0,5992] międzychodzki, ostrowski, słupecki, ostrzeszowski, wolsztyński 

B 
[0,5992 – 

0,5171] 

koniński, leszczyński, gostyński, złotowski, chodzieski, wrzesiński, kościański, 

jarociński 

C 
[0,5171 – 

0,4350] 

pilski, wągrowiecki, kaliski, krotoszyński, kolski, czarnkowsko-trzcianecki, 

poznański, szamotulski, śremski, gnieźnieński, kępiński, rawicki, pleszewski, 

średzki, nowotomyski 

D [< 0,4350] obornicki, grodziski, turecki 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Na podstawie przeprowadzonych badań można przypuszczać, że ekoturystyka 
ma największe szanse rozwoju na obszarach, które zostały zaklasyfikowane do 
grupy A i B. Można uznać, że tereny te posiadają najbardziej korzystne warunki do 
rozwoju tej formy turystyki. Wyniki klasyfikacji zawartej w tabeli 3 zobrazowano 
na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Klasyfikacja powiatów województwa wielkopolskiego ze względu na synte-
tyczny miernik atrakcyjności ekoturystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Obecnie turystyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w rozwoju jednostek teryto-
rialnych. Stanowi ona ważny czynnik podnoszący atrakcyjność i konkurencyjność 
regionu. Dlatego ważne jest prawidłowe i kompleksowe zdiagnozowanie uwarun-
kowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru recepcji. Województwo wielkopolskie 
jest obszarem typowo rolniczym, ale jednocześnie posiada liczne walory przyrodni-
cze i antropogeniczne. Formą turystyki, która cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem, jest właśnie ekoturystyka. Może być ona szansą rozwoju obszarów, 
szczególnie tych cennych przyrodniczo. 
 Przeprowadzone badania potwierdzają zróżnicowanie przestrzenne atrakcyj-
ności turystycznej powiatów województwa wielkopolskiego pod względem możli-
wości rozwoju ekoturystyki. Można wyróżnić obszary o wysokiej atrakcyjności 
ekoturystycznej (pięć powiatów: międzychodzki, ostrowski, słupecki, ostrzeszow-
ski, wolsztyński) oraz nieatrakcyjne dla tej formy turystyki (powiat obornicki, gro-
dziski, turecki). Warto jednak zaznaczyć, że najliczniejszą grupę stanowiły jednost-
ki zaklasyfikowane do grupy C (średnio atrakcyjne). Otrzymane wyniki badań nie 
zamykają procesu badawczego, ale będą stanowić asumpt do dalszych pogłębio-
nych badań na poziomie gmin. 
 Niewątpliwie rozwój ekoturystyki w województwie wielkopolskim powinien 
sprzyjać zrównoważonemu wykorzystaniu wyjątkowego bogactwa środowiska 
przyrodniczego i kulturowego regionu. Przyczyni się to do ochrony posiadanych 
zasobów oraz wzrostu poziomu i jakości życia ludności lokalnej oraz turystów ko-
rzystających z oferty turystycznej obszaru recepcji.  
 
 

SYNTHETIC ASSESSMENT OF ECOTOURISM DEVELOPMENT 
DETERMINATION IN WIELKOPOLSKA VOIVODSHIP 

 
 

Summary 
 
 According The International Ecotourism Society (TIES) ecotourism means „re-
sponsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-
being of local people”. It represents a part of world tourism which drives growth in a lot 
of countries. Doubtless, ecotourism helps to protect the natural and cultural heritage of 
region. That development must be taken into consideration. The aim of this paper is 
presenting Wielkopolska voivodship as ecotourism destination. The results indicate that 
Wielkopolska region has diversification potential for ecotourism development. This 
study shows that the best conditions and oppurtunities to ecotourism development pos-
sess Międzychodzki, Ostrowski, Słupecki, Ostrzeszowski, Wolsztyński district. There 
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are a lot of natural resources which are going to become one of the main tourist attrac-
tion. It is worth to mention that the largest group contains districts classification to 
group C - average attractive. 
 

Translated by Jarosław Uglis 
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PLANOWANIE TURYSTYCZNE WEDŁUG ZASAD ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 
NA PRZYKŁADZIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA BARYCZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rozwój turystyki niesie ze sobą wiele konsekwencji dla środowiska przyrod-
niczego, m.in. zabór ziemi i wody, ubożenie krajobrazu, zanieczyszczenie powie-
trza, wód, degradację gleby, niszczenie roślinności, szkody w świecie zwierząt1. 
Właściwe zagospodarowanie obszarów przyrodniczo cennych może pozwolić na 
wszechstronny rozwój turystyki i rekreacji2.  
 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja idei planowania turystycznego 
zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego na obszarach przyrodniczo cennych. 
W opracowaniu przedstawiono koncepcję strefowego rozwoju turystyki dla Parku 
Krajobrazowego Dolina Baryczy jako potencjalnego rejonu turystycznego w okoli-
cach Wrocławia. Opracowanie jest propozycją w dyskusji na temat metodyki pla-
nowania turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo cennych.  
 Propozycję strefowego planowania turystyki zaprezentowano dla Parku Kra-
jobrazowego Dolina Baryczy. Obszar ten leży w południowo-zachodniej części 
Polski, na pograniczu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubu-
skiego, w zlewni rzeki Baryczy. Obszar ten charakteryzuje się dosyć dobrą dostęp-
nością komunikacyjną. Większość miejscowości znajduje się w odległości około 

                                                 
1  D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2006. 
2  A.E. Szczepanowski, Kształtowanie turystyki zrównoważonej na obszarach przyrodniczo 

cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko,  
Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 65–83. 
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godziny drogi od Wrocławia i Poznania, stąd jest to potencjalnie ważne miejsce 
rozwoju turystyki weekendowej. 
 Walory środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy zostały objęte ochroną 
obszarową oraz indywidualną, w ramach m.in. Parku Krajobrazowego Dolina Ba-
ryczy, Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy, OSO Dolina Baryczy,  
a także rezerwatu przyrody. Największym spośród istniejących rezerwatów w Doli-
nie Baryczy są Stawy Milickie. Rezerwat został utworzony w 1963 roku na po-
wierzchni 5324 ha, z czego dwie trzecie zajmują stawy, a pozostałą część przyległe 
lasy i pola. Jest to największy rezerwat przyrody w Polsce, przewyższający swą 
powierzchnią niektóre z parków narodowych. Rezerwat stanowi pięć kompleksów 
stawów: Stawno (1629 ha), Radziądz (665 ha), Jamnik (328 ha), Ruda Sułowska 
(799 ha), Potasznia (370 ha). Na tym największym w Europie Środkowej komplek-
sie stawów rybnych regularnie gniazduje 60 gatunków ptaków wodno-błotnych,  
a podczas wiosennych i jesiennych przelotów można tu obserwować stada liczące 
nawet po kilka tysięcy ptaków. 
 
 
1. Pojęcie turystyki zrównoważonej 
 
 Pojęcie turystyki zrównoważonej nawiązuje bezpośrednio do idei rozwoju 
zrównoważonego, która w skali globalnej pojawiła się w latach 70. XX wieku, 
natomiast najważniejsze ustalenia pochodzą z 1992 roku, jako wynik Szczytu Ziemi 
„Człowiek i Środowisko” w Rio de Janeiro.  
 Współcześnie za rozwój zrównoważony uznaje się „taki rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospo-
darczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub ich obywate-
li zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń”3. 
 Ogólne zasady dotyczące rozwoju turystyki, zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego, zostały ustanowione wspólnie przez Światową Radę Podróży  
i Turystyki (World Travel and Tourism Council), Światową Organizację Turystyki 
(World Travel Organization) i Radę Ziemi (Earth Council). Normy te zebrano  
w Agendzie 21 dla Turystyki4. Zapisy zawarte w dokumencie zwracają uwagę m.in. 
na następujące kwestie: 

 edukacyjną funkcję turystyki, 

                                                 
3  Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U. 2008, nr 25, 

poz. 150, tekst jednolity. 
4  Agenda 21 – for the Travel & Tourism Industry, www.eco-tour.org/info/-

w_10145_en.html, 30.01.2008.  
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 poszanowanie i zrozumienie praw rządzących przyrodą, a także procesów 
związanych z zachowaniem równowagi ekologicznej ekosystemów,  

 wzbudzanie świadomości zjawisk społecznych, kulturowych i ekologicz-
nych zachodzących w otoczeniu, 

 znaczenie ludności miejscowej w procesie kreowania, organizowania tury-
styki, a także czerpania korzyści ekonomicznych z tego tytułu. 

 
 
2. Planowanie turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych – zarys pro-

blematyki 
 
 Zagadnienie planowania turystyki na obszarach przyrodniczo cennych rozwi-
nęło się w kilkudziesięciu ostatnich latach. Przyczyn należy upatrywać przede 
wszystkim we wzroście świadomości ekologicznej, relacji między poszczególnymi 
komponentami środowiska a człowiekiem oraz konsekwencji wpływu człowieka na 
środowisko.  
 Badania zagrożenia środowiska przez turystykę i wypoczynek mają na celu 
określenie norm dopuszczalnej ingerencji ludzkiej w przyrodę, tak by nie straciła 
ona swoich walorów. Dotyczą one następujących problemów5:  

 oceny naturalnej odporności poszczególnych elementów ekosystemów 
(woda, roślinność, rzeźba terenu) na użytkowanie turystyczno-rekreacyjne,  

 określenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia środowiska przez tu-
rystów, czyli tzw. chłonności naturalnej,

 

 
 oceny przewidzianego nacisku (zapotrzebowania społecznego) na różne ty-

py ekosystemów, 
 określenia stopnia degradacji elementów tworzących środowisko przyrod-

nicze.  
 W skali światowej pierwsze studia nad chłonnością i pojemnością turystyczną 
pojawiły się w latach 60., co było związane z intensywnym rozwojem turystyki 
masowej i obserwacjami negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze6.  
 Koncepcja turystyki zrównoważonej, w oparciu o model rozwoju zrównowa-
żonego, powinna dążyć do zachowania równowagi pomiędzy walorami środowiska 
przyrodniczego, rozwojem gospodarki turystycznej oraz ruchem turystycznym  
w regionie7.  

                                                 
5  A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa 

1977.  
6  M. Pstrocka, Problematyka pojemności turystycznej w świetle anglojęzycznej literatury 

naukowej, „Turyzm” 2004, nr 14/1, s. 91–103. 
7  B. Bramwell, B. Lane, Sustainable Tourism: An Evolving Globar Approach, “Journal of 

Sustainable Tourism” 1993, No. 1, s. 1–5. 
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 Wśród metod planowania turystycznego można wyróżnić metodę ekspercką, 
społeczną, a także pośrednią ekspercko-społeczną. Podstawową zaletą metody eks-
perckiej jest stosunkowo obiektywne podejście do problematyki, możliwość wyko-
rzystania wiedzy, doświadczenia ekspertów oraz innych podmiotów (dobre prakty-
ki). Z drugiej strony pojawia się problem niewystarczającej komunikacji z lokalną 
społecznością, jej oczekiwaniami, braku identyfikacji ekspertów z regionem, braku 
uwzględniania specyfiki regionu.  
 Metoda społeczna niweluje te problemy, jednak pojawiają się inne manka-
menty, związane z brakiem obiektywizmu, nadmiernym przywiązaniem do bieżą-
cych problemów, brakiem szerszego spojrzenia na proces planistyczny8. Optymalna 
w procesie planowania na obszarach przyrodniczo cennych wydaje się być metoda 
pośrednia uwzględniająca zaangażowanie grup eksperckich oraz społeczeństwa.  
 W procesie planowania musimy się zmierzyć z różnorodnymi wyzwaniami, 
aby im sprostać, należy kierować się m.in. następującymi zasadami9:  

 powinny zostać wyznaczone wyraźne kryteria oceny możliwych rozwiązań 
planistycznych, 

 planowanie wymaga różnorodnej wiedzy (naukowej, technicznej, doświad-
czenia w zarządzaniu), 

 planowanie wymaga udziału społecznego, 
 niepewność i ryzyko powinny być uwzględnione w planie, 
 plan powinien uwzględniać aspekt czasowy i przestrzenny, 
 plan powinien uwzględniać wymagania osobowe i finansowe dla imple-

mentacji rozwiązań, 
 dziedzictwo naturalne i kulturowe jest podstawą dla innych wartości i ko-

rzyści związanych z obszarami chronionymi, 
 organizacja zarządzania na obszarach przyrodniczo cennych istnieje w celu 

ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
 Zasady te doskonale sytuują się w koncepcji strefowego rozwoju turystyki na 
obszarach przyrodniczo cennych. Koncepcja strefowego rozwoju turystyki w regio-
nie jest jednym z narzędzi zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cen-
nych, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Koncepcja daje szanse rozwo-
ju z jednoczesnym zachowaniem równowagi na płaszczyźnie ekologicznej, gospo-
darczej, społecznej i kulturowej.  

                                                 
8  B. Poskrobko, H. Kiryluk, Ogólny model systemu zarządzania turystyką na obszarach 

przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych,  
red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005,  
s. 171–194. 

9  P.F.J. Eagles, S.F McCool, Planning for Tourism in National Parks and Protected Areas: 
Principles and Concept, in: Tourism in National Parks and Protected Areas, CABI Publishing, 
2007, s. 71–96. 
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 Ideą koncepcji jest wyznaczenie na obszarze stref przewidzianych do użytko-
wania turystycznego o różnym poziomie intensywności. Zastosowanie koncepcji 
strefowego zagospodarowania turystycznego obszaru niesie ze sobą wiele zalet, 
wśród których należy wymienić10: 

 uporządkowanie oferty turystycznej w poszczególnych strefach (ukierun-
kowanie na wybrane rodzaje i formy turystyki, a także skierowanie oferty 
do wybranych segmentów rynku), 

 korzystny wpływ na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego po-
przez wykluczenie rodzajów turystyki powodujących degradację środowi-
ska, 

 uporządkowanie rynku inwestycyjnego w danej strefie poprzez sporządze-
nie wykazu inwestycji dopuszczonych do realizacji.  

 Jedną z głównych funkcji istnienia parku krajobrazowego jest udostępnianie 
go dla różnych form turystyki i wypoczynku. Teren nie powinien być przesycony 
elementami antropogenicznymi i musi być całkowicie pozbawiony obiektów wiel-
kokubaturowych11. Stopień zagospodarowania turystycznego jest zróżnicowany ze 
względu na wielkość parku i rodzaj strefy.  
 W parkach krajobrazowych proponuje się wyznaczanie stref użytkowania 
ekstensywnego (w najcenniejszych przyrodniczo enklawach), użytkowania skon-
centrowanego (na terenach o wysokiej chłonności naturalnej) oraz osadnictwa wy-
poczynkowego.  
 Podstawą do sporządzenia podziału na strefy jest analiza uwarunkowań przy-
rodniczych, pozaprzyrodniczych oraz walorów specjalistycznych. Zgodnie z kon-
cepcją punktowo-strefowego rozwoju turystyki wyróżnić można kilka etapów pla-
nowania: 

 wyznaczenie zasięgu przestrzennego (granic) stref zagospodarowania tury-
stycznego na podstawie wybranych kryteriów, 

 wyznaczenie preferowanych form rozwoju turystyki dla każdej ze stref, 
 wypracowanie zasad udostępniania obszaru w celach turystycznych i po-

godzenie ochrony przyrody z turystyką. 
 
 

                                                 
10  B. Szczechowicz, Planowanie zagospodarowania rejonów turystycznych według zasad 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego (na przykładzie Bieszczadów), „Problemy Turystyki” 
2005, No. 1-2, Vol. XXVIII, s. 26–37. 

11  D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2006. 
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3. Propozycja strefowego zagospodarowania obszaru Parku Krajobrazowego 
 Dolina Baryczy pod funkcje turystyczne12 

 
 W niniejszym opracowaniu wyznaczono strefy intensywności rozwoju funkcji 
turystycznych w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Proces planowa-
nia przebiegał w czterech następujących etapach:  

1. Wyznaczenie kryteriów diagnostycznych dla identyfikacji stref użytkowa-
nia turystycznego. 

2. Wyznaczenie zasięgu przestrzennego stref użytkowania turystycznego. 
3. Określenie rodzajów i form turystyki dla każdej ze stref. 
4. Wypracowanie zasad udostępniania w celach turystycznych obszarów  

o najcenniejszych walorach środowiskowych, tj. rezerwatów przyrody.  
Ad 1.  
 Poszczególne strefy wyróżniono na podstawie kilku kryteriów, przy czym 
podstawowe i zasadnicze jest kryterium przyrodnicze, na które składają się następu-
jące elementy: 

 cenność i unikatowość gatunków ornitofauny na podstawie przeprowadzo-
nej waloryzacji13,  

 typy siedlisk przyrodniczych, 
 obecność gatunków strefowych. 

 Kryterium uzupełniającym do wyznaczenia zasięgu poszczególnych stref jest 
stopień zagospodarowania turystycznego. W analizie uwzględniono następujące 
elementy14: bazę noclegową, bazę gastronomiczną, bazę specjalistyczną, organizo-
wane imprezy, piesze szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, szlaki konne, kajakowe.  
Ad 2. 
 Zasięg przestrzenny strefy wyznaczono metodą optymalizacji poprzez „nakła-
danie” poszczególnych warstw mapowych w skali 1:50 00015, biorąc pod uwagę 
wyznaczone kryteria: 

 kryterium przyrodnicze na podstawie waloryzacji ornitofauny na obszarze 
PK Dolina Baryczy, 

 zagospodarowania turystycznego (sieć szlaków turystycznych, ścieżek tu-
rystycznych, bazy noclegowej, bazy towarzyszącej). 

 

                                                 
12  M. Leśniak, Projekt strefowania turystyki w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy, 

PTPP pro Natura, Wrocław 2008, maszynopis. 
13  W. Zając., B. Smyk, Waloryzacja ornitologiczna Doliny Baryczy, PTPP pro Natura, 

Wrocław 2008, maszynopis. 
14  M. Leśniak, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy, PTPP pro 

Natura, Wrocław 2006, maszynopis. 
15  D. Sołowiej, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Po-

znań 1987, s. 154. 
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Ad 3.  
 Na podstawie analizy walorów turystycznych oraz form zagospodarowania 
turystycznego wyznaczono formy i rodzaje turystyki, które mają potencjał rozwo-
jowy w każdej ze stref16.  
 Pod uwagę wzięto następujące formy ekoturystyki: 
Wędkarstwo 
 Obszar Doliny Baryczy potencjalnie jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy. Na 
tym terenie znajdują się duże zespoły stawów hodowlanych oraz liczne rzeki. 
Szczególne znaczenie mają dwa sąsiadujące ze sobą rejony – milicki i żmigrodzki. 
Stawy te nie są jednak udostępnione dla wędkarstwa amatorskiego, a jedynie służą 
celom hodowlanym. Dla wędkarzy wyznaczono kilka łowisk komercyjnych  
i akwenów dla członków PZW. 
Turystyka wodna 
 Głównym elementem decydującym o przydatności wód dla wędrówek kaja-
kowych jest głębokość wody wynosząca minimum 30 cm. Pozostałe czynniki to: 
czystość wód i powietrza, zalesienie terenów nadbrzeżnych, walory krajobrazowe 
oraz dostępność brzegów. Na omawianym obszarze występują atrakcyjne tereny dla 
wędrówek wodnych. Tworzą je Barycz oraz jej dopływy Orla, Polska Woda, Młyń-
ska Woda i Sąsiecznica. Wszystkie rzeki mają charakter nizinny i wyróżniają się 
niskim spadkiem, co sprawia, że przepłynięcie nimi jest stosunkowo łatwe. Jednak 
niski spadek bywa wyraźną przeszkodą, gdyż szczególnie w okresach niżu opado-
wego (sierpień–wrzesień) spływ jest utrudniony bądź też niemożliwy z powodu 
zbyt niskiego stanu wód. 
Narciarstwo biegowe  
 Teren Doliny Baryczy jest nizinny i nie spełnia minimum warunków do upra-
wiania narciarstwa zjazdowego (min. różnica wzniesień 150 m, kąt nachylenia sto-
ku 7-26°).  
 Z powodzeniem można na tym terenie uprawiać jednak narciarstwo biegowe, 
które jest ściśle uzależnione od grubości (min. 20 cm) i czasu zalegania  
(min. 60 dni) pokrywy śnieżnej. Z powodu braku wytyczonych szlaków do wędró-
wek narciarskich, amatorzy tej formy turystyki kwalifikowanej mogą korzystać  
z odcinków szlaków pieszych i rowerowych  
Turystyka piesza 
 Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy doskonale nadaje się do upra-
wiania pieszych wędrówek nizinnych. Brak uciążliwego przemysłu, niski stopień 
urbanizacji i wielka różnorodność środowisk przyrodniczych sprawiły, że na tym 
obszarze wyznaczono bardzo wiele pieszych szlaków turystycznych, przebiegają-

                                                 
16  M. Leśniak, Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy, PTPP pro 

Natura, Wrocław 2006, maszynopis. 
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cych przez różnorodne zbiorowiska leśne, wilgotne łąki i wielkie kompleksy sta-
wów. Na obszarze 16 gmin zidentyfikowano 354 km szlaków pieszych. 
Turystyka rowerowa 
 Dolina Baryczy to sprzyjający teren dla rowerzystów. Liczna sieć utwardzo-
nych dróg leśnych oraz dróg lokalnych o wyjątkowo małym ruchu samochodowym, 
piękne krajobrazy, a także urozmaicona miejscami rzeźba terenu szczególnie za-
chęca do odbywania wycieczek rowerowych.  
Myślistwo i łowiectwo 
 Obszar Doliny Baryczy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów ło-
wieckich. Warunkuje to przede wszystkim sprzyjająca charakterystyka przyrodni-
czo-leśna tego regionu. Na omawianym obszarze dominują rozległe kompleksy 
leśne (lesistość sięga tu 40% i jest zdecydowanie wyższa od średniej lesistości Pol-
ski), wśród których przeważają lasy sosnowe średnich klas wieku. Lasy te są przede 
wszystkim ostoją jelenia, sarny, dzika i daniela. Istotne jest również bogactwo 
drobniejszej zwierzyny łownej, takiej jak lis, borsuk, jenot, norka amerykańska, 
zając, dziki królik, kuna leśna, tchórz czy też piżmak.  
 Obszary te w przeważającej części są pod zarządem Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz w Poznaniu i obejmują Nadleśnictwa 
Antonin, Milicz i Żmigród oraz w mniejszej części Nadleśnictwa Krotoszyn, Obor-
niki Śląskie, Oleśnica i Taczanów. Podmioty te, poza typową gospodarką leśną, 
prowadzą także Ośrodki Hodowli Zwierzyny (OHZ), wśród których na uwagę za-
sługuje Leśnictwo Łowieckie Wróbliniec – OHZ 17 oraz Leśnictwo Łowieckie 
Kubryk – OHZ 26. Dzięki pracy tych ośrodków notuje się istotny wzrost pogłowia 
grubej zwierzyny łownej.  
 Rozwój myślistwa i łowiectwa umożliwiają na tym terenie kwatery myśliw-
skie, wśród których największe znaczenie mają kwatery Kubryk i Wróbliniec  
w Nadleśnictwie Milicz oraz kwatera Niezgoda w Nadleśnictwie Żmigród. Łowiska 
Doliny Baryczy cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród myśliwych z Polski, 
jak również z zagranicy i są one przez nich dobrze oceniane. 
Bird watching 
 Obserwowanie ptaków (ang. bird watching) jest popularną formą spędzania 
wolnego czasu w krajach Europy Zachodniej i Północnej, szczególnie w Wielkiej 
Brytanii i Norwegii. Również w Polsce ta forma wypoczynku zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy posiada idealne wa-
runki naturalne do rozwoju tej formy rekreacji. Na obszarze tym stwierdzono  
277 gatunków ptaków, w tym 169 gatunków lęgowych, z których większość gniaz-
duje w rezerwacie ornitologicznym Stawy Milickie.  
 Bardzo dobre warunki do obserwacji ptaków środowiska wodno-błotnego 
występują w otoczeniu dużych stawów z wyspami trzcinowymi. Można tu wymie-
nić choćby Staw Stary (punkt obserwacyjny na północno-zachodnim brzegu stawu, 
dobry widok na wysepki trzcinowe), Staw Jeleni III (punkt obserwacyjny na połu-
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dniowo-wschodnim brzegu stawu, przy tzw. szwedzkiej drodze), Staw Mewi Duży 
(punkt obserwacyjny na północnym brzegu stawu, z dobrym widokiem na liczne 
szuwary), Staw Słoneczny Górny (punkt obserwacyjny na wschodnim brzegu sta-
wu, z grobli) czy też Staw Grabownica (punkt obserwacyjny na północno-
zachodnim brzegu z widokiem na licznie występujące wysepki trzcinowe). Do naj-
częściej spotykanych gatunków ptaków gniazdujących w tym środowisku zalicza 
się gęś gęgawę, bąka, błotniaka stawowego, perkoza rdzawoszyjego, perkoza dwu-
czubego, mewę śmieszkę oraz liczne kaczki. 
 Istotne znaczenie mają również gatunki ptaków środowisk leśnych, które 
gniazdują w otaczających stawy zespołach leśnych, a nad stawy zapuszczają się  
w poszukiwaniu pokarmu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: bocian 
czarny, orzeł bielik, kania czarna i kania ruda. Ponadto ze środowiskiem leśnym 
nierozerwalnie związane są takie gatunki ptaków, jak dzięcioł czarny czy sowy 
(puszczyk i uszatka). 
 Należy również wspomnieć o ptakach gniazdujących na łąkach i innych tere-
nach otwartych. Są to przede wszystkim czajki, krwawodzioby, błotniaki łąkowe  
i błotniaki zbożowe. 
 Do obserwacji ptaków przydatne są specjalne wiaty i wieże widokowe, które 
pozwalają przypatrywać się przyrodzie przez lornetkę czy lunetę, można także zro-
bić zdjęcie. Dotychczas zbudowano dwa takie obiekty – nad stawem Trzcielin No-
wy koło Przygodzic oraz nad stawem Słupickim Starym, w okolicy Rudy Milickiej, 
która jednak znajduje się w stanie ruiny. Potrzeby są jednak dużo większe, dlatego 
projektowane są kolejne tego typu obiekty, między innymi nad stawem Grabowni-
ca, Polnym, Słupickim Starym (w miejscu poprzedniego obiektu) czy Niezgoda. 
 Ponieważ ta forma spędzania czasu wolnego zyskuje coraz większe rzesze 
zwolenników, wydaje się, że w miejscach obserwacji ptaków powinny być usta-
wione kolorowe tablice informacyjne, które pomogą w rozpoznaniu gatunków pta-
ków osobom początkującym. 
 Należy jednak pamiętać, iż na obszarze zarządzanym przez Państwowy Za-
kład Budżetowy „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej, a także na terenie rezer-
watu „Stawy Milickie” istnieją ograniczenia w swobodzie poruszania się w obrębie 
grobli między stawami, które ograniczają możliwości rozwoju bird watchingu. 
 
 
4. Strefy działalności turystycznej w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy 
 
 Biorąc pod uwagę kryteria diagnostyczne, wyznaczono trzy podstawowe stre-
fy dostępności dla ruchu turystycznego (tabela 1): 

1. Strefa ekstensywnego użytkowania turystycznego (I) – obejmuje najbar-
dziej cenne przyrodniczo obszary, tj. części rezerwatów, torfowiska, łąki 
rajgrasowe, łęgi, w lasach okolice gatunków strefowych.  
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2. Strefa skoncentrowanego użytkowania 
 Strefa wyłączona z twardej infrastruktury i masowego użytkowania (II 

a), 
 Strefa z możliwością rozbudowy drobnej bazy turystycznej (noclego-

wej, gastronomicznej, specjalistycznej) (II b) – obejmuje stawy poza 
rezerwatem, części rezerwatu, które obecnie są zagospodarowane. 

3. Strefa z dostępem wolnym, strefa osadnictwa wypoczynkowego (III). 
 
 
Podsumowanie 
 
 Etap planistyczny jest niezbędny do racjonalnego gospodarowania zasobami 
obszaru i rozwoju zrównoważonego, w tym rozwoju zrównoważonego turystyki. 
Turystyka może potencjalnie w takich obszarach przynosić wiele korzyści, a także 
wiele strat, które w miarę możliwości należy eliminować. Korzyści i koszty dotyczą 
wielu płaszczyzn – ekologicznej, środowiskowej, społecznej (zwłaszcza dla spo-
łeczności lokalnej), ekonomicznej.  
 Koncepcja turystyki zrównoważonej jest bardzo złożonym problemem wyma-
gającym wielu umiejętności w zakresie świadczenia usług turystycznych, czasu 
oraz cierpliwości.  
 W opracowaniu zaprezentowano propozycję strefowego planowania rozwoju 
turystyki zrównoważonej na obszarze przyrodniczo cennym, jakim jest Park Krajo-
brazowy Dolina Baryczy. Jest to pewien głos w dyskusji nad podejściem do plano-
wania turystyki w obszarach prawnie chronionych. Istnieje wciąż wiele problemów 
natury metodycznej, praktycznej w tym zakresie. W planowaniu stref zasadnicze 
znaczenie przypisano czynnikowi specyficznemu dla tego obszaru, jakim jest cen-
ność i unikatowość ornitofauny, cenność siedlisk. Kryterium uzupełniającym jest 
stan zagospodarowania turystycznego na analizowanym obszarze.  
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Tabela 1 
 

Strefy zagospodarowania turystycznego wg rodzajów i form turystyki w Parku Krajo-
brazowym Dolina Baryczy 

 
 Kategoria 

Obszar Forma 
ochrony 
przyrody 

Rodzaj inwestycji Rodzaj, forma 
turystyki 

Turystyka 
kontemplacyj-
na 

rezerwaty przyrody Stawy Milickie, 
Olszyny Niezgodzkie, miejsca wystę-
powania gatunków strefowych, łąki 
trzęślicowe, torfowiska, łęgi – siedli-
ska Natura 2000, murawy napiaskowe, 
wszystkie zinwentaryzowane siedliska 
motyli, Stawy Krośnickie, Kompleks 
stawów Żeleźniki, Stawy Gadzinowe, 
Stawy Grabek, Staw Zimowy 
w Kompleksie Potasznia oraz pozosta-
łe obszary strefy I 

najwyż-
sza  
(I eksten-
sywnego 
użytko-
wania). 

wyłączona spod nowych 
inwestycji infrastruktural-
nych. Dopuszczalna budowa 
elementów punktowych 
(wiaty, punkty obserwacyj-
ne) i liniowych (ścieżki 
dydaktyczne) 

piesza, rowerowa, 
konna, bird-
watching, eduka-
cyjna (indywidual-
ne, nie masowe,  
z przewodnikiem) 

Turystyka 
specjalistyczna 
(z ograniczo-
nym zainwe-
stowaniem) 

łąki rajgrasowe, pozostałe części 
obszaru Natura 2000, obszary cenne ze 
względu na ornitofaunę (według 
waloryzacji) 

wysoka 
(IIa i IIb 
strefa). 

brak nowych inwestycji w 
zabudowę, wykorzystanie 
infrastruktury, która już 
istnieje, dopuszczalna 
budowa elementów punkto-
wych (wiaty, punkty obser-
wacyjne) i liniowych (szlaki 
turystyczne) wraz z infra-
strukturą towarzyszącą 
(parkingi, miejsca postojo-
we) 

bird-watching, 
dragonfly-
watching, piesza, 
konna, rowerowa, 
edukacyjna (zielo-
ne szkoły, semina-
ria, plenery, 
warsztaty), kajakar-
stwo, bat detecto-
ring, rolkarstwo, 
zbiór owoców runa 
leśnego 

Wsie tematycz-
ne 

- Dziewiętlin (gmina Krośnice) 
- Lędziny (gmina Krośnice) 
- Kolęda (gmina Krośnice) 
- Ruda Żmigrodzka (gmina Żmigród) 
- Przygodziczki (gmina Przygodzice) 

niska (III 
strefa) 

nowe inwestycje w bazę 
noclegową i gastronomiczną 
i inną bazę towarzyszącą w 
nawiązaniu do architektury 
lokalnej 

agroturystyka 

Wolontariat dla 
przyrody 

rezerwaty przyrody Stawy Milickie, 
Olszyny Niezgodzkie, miejsca wystę-
powania gatunków strefowych, łąki 
trzęślicowe, torfowiska, łęgi – siedli-
ska Natura 2000, murawy napiaskowe, 
wszystkie zinwentaryzowane siedliska 
motyli, Stawy Krośnickie, Kompleks 
stawów Żeleźniki, Stawy Gadzinowe, 
Stawy Grabek, Staw Zimowy w 
Kompleksie Potasznia oraz pozostałe 
obszary strefy I 

najwyż-
sza/ 
wysoka  
(I i II a, b 
strefa) 

poprawa jakości istniejącej 
infrastruktury turystycznej 
np. wykaszanie łąk 

wolontariat dla 
przyrody 

Rekreacja 
wodna 

wykorzystanie obszarów zagospoda-
rowanych turystycznie poza strefą I i 
II, zbiorniki rekreacyjne (w strefie III) 

niska 
(strefa III) 
wysoka 
(II a, b) 
najwyż-
sza (I) 

brak nowych inwestycji typu 
zbiornik rekreacyjny zasilany 
wodami Baryczy i jej 
dopływów, pola golfowe. 
Możliwe małe stawy kąpieli-
skowe z naturalnym oczysz-
czaniem wody 

rekreacja wodna 
(rejsy łodziami 
solarnymi, żaglów-
ki, kajakarstwo  
i inne) 

Różnorodne 
usługi 

miasta i większe miejscowości z dobrą 
dostępnością komunikacyjną i rozwi-
niętą bazą noclegową i gastrono-
miczną 

niska 
(strefa III)

nowe inwestycje w bazę 
gastronomiczną i noclegową, 
a także specjalistyczną. 
Możliwość lokalizowania 
centrum informacji tury-
stycznej o regionie 

turystyka bizneso-
wa, weekendowa, 
sentymentalna, 
agroturystyka, 
piesza, rowerowa 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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TOURISM PLANNING IN ACCORDANCE  
WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES –  
THE CASE OF BARYCZ VALLEY LANDSCAPE PARK 

 
 

Summary 
 
 Proper development of protected areas plays an important role in multidimension-
al tourism development. On the other hand tourism development also has an effect on 
natural environment. The Agenda 21 for the tourism contains the basic principle of 
sustainable tourism development and tourism planning. The document pays attention on 
educational function of tourism, respecting and understanding of natural rules, affecting 
public awareness of environmental issues and significance of local society in a tourism 
development process.  
 The main purpose of the paper is to present the idea of sustainable tourism plan-
ning in protected areas. It was examinated in accordance with the tourism zoning con-
cept, the case of Barycz Valley Landscape Park. The paper is a voice in the discussion 
about methodology of the tourism planning in the nature protected areas. The metho-
dology was based on three stages: recognition of diagnostic criteria for tourism explora-
tion zones, their spatial range and identification of tourism forms for all zones. There 
were identified three main tourism development zones in the Barycz Valley Landscape 
Park: extensive tourist exploitation, concentrated tourist exploitation, the zone with free 
access.  
 

Translated by Małgorzata Leśniak-Johann 
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KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU TURYSTYKI  
NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Już od kilku dziesięcioleci można obserwować zmiany cywilizacyjne, których 
wynikiem jest stopniowa utrata nadrzędnej roli przemysłu na rzecz wiedzy i infor-
macji. Są one szczególnie widoczne w krajach wysoko rozwiniętych. Cywilizacja 
industrialna, będąca obecnie u schyłku, zastąpiła w końcu XVIII wieku cywilizację 
agrarną. Przez kolejne dwa wieki podstawą tworzenia dochodu narodowego był 
przemysł. Wpłynął on nie tylko na poziom bogactwa społeczeństw, ale również na 
ich model konsumpcji oraz obecny stan środowiska. Dominacja przemysłu wytwo-
rzyła również zapotrzebowanie na bierną turystykę, która sprzyjała odpoczynkowi 
po pracy fizycznej1. Turystyka nastawiona na intensywną konsumpcję, związana 
często z pobytem dużych grup turystów w jednym miejscu, na skutek zwiększonej 
antropopresji nie zawsze jednak respektowała uwarunkowania środowiska natural-
nego. Zmiany cywilizacyjne kreują popyt na aktywną turystykę w miejscach moż-
liwie najmniej przekształconych przez człowieka. Najlepiej tym warunkom odpo-
wiadają tereny o wysokich walorach środowiskowych, oferując bliski kontakt  
z naturą. Niestety, ukształtowane przez lata wyłącznie konsumpcyjne podejście do 
wypoczynku nie uwzględnia uwarunkowań aktywności człowieka na obszarach 
przyrodniczo cennych. Rosnący popyt na usługi turystyczne w warunkach ograni-
czonej podaży rodzi niewątpliwie kontrowersje dotyczące sposobu wykorzystania 
obszarów przyrodniczo cennych. 

                                                 
1  Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydaw-

nictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 5. 
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 Niniejszy artykuł stanowi nawiązanie do toczącej się dyskusji dotyczącej moż-
liwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Osoby bliżej zwią-
zane z ochroną środowiska podkreślają walory obszarów przyrodniczo cennych, 
które stanowią potencjał, a zarazem szansę rozwoju turystyki i zgodnej egzystencji 
człowieka ze środowiskiem naturalnym. Z drugiej zaś strony lokalne społeczności 
oraz przedsiębiorcy, przedkładając często prywatne korzyści nad społeczny interes, 
argumentują, że obowiązujące ograniczenia aktywności turystycznej stanowią prze-
szkodę w rozwoju tych terenów. Autor proponuje omówienie funkcji, jakie realizu-
je środowisko naturalne oraz technocentrycznych i pozaprzemysłowych wartości 
obszarów przyrodniczo cennych. Przygotowane opracowanie ma uzasadnić ko-
nieczność wprowadzenia ograniczeń wykorzystania, także dla celów turystyki, 
obszarów przyrodniczo cennych. 
 
 
1. Funkcje środowiska naturalnego  
 
 Pod pojęciem środowiska naturalnego rozumie się najczęściej ogół elementów 
przyrodniczych tworzących warunki życia człowieka, a w szczególności: po-
wierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz 
oraz klimat. Przytoczona definicja ma charakter normatywny. Z uwagi na różno-
rodne związki człowieka z otaczającą go przyrodą pojęcie środowiska jest definio-
wane na wiele sposobów. Każda z definicji kładzie nacisk na te problemy, które są 
przedmiotem szczegółowych badań ich autorów. Definicje tworzone na potrzeby 
nauk ekonomicznych uwydatniają przede wszystkim gospodarcze, społeczne i tech-
niczne znaczenie środowiska. W tym ujęciu środowisko spełnia w działalności 
człowieka następujące funkcje: 

 tworzy infrastrukturę biologiczną podtrzymującą życie, które rozwija się 
nawet wtedy, gdy nie ma systemu gospodarczego i społecznego, a tym sa-
mym środowisko naturalne stanowi niezbędny warunek jego istnienia  
i funkcjonowania, 

 tworzy infrastrukturę przestrzenną, która jest polem działalności gospodar-
czej człowieka, 

 tworzy infrastrukturę gospodarczo-techniczną, w której poszczególne kom-
ponenty środowiska stają się elementami procesów produkcyjnych, 

 stanowi źródło surowców, które zapewniają ciągłość procesów gospodar-
czych, 

 warunkuje istnienie oraz rozwój dóbr i usług konsumpcyjnych, 
 przejmuje odpady, posiadając samoistne możliwości ich utylizacji. 

 Przyjęcie przez środowisko tylu różnorodnych, a jednocześnie istotnych funk-
cji sprawia, że staje się ono dla człowieka głównym źródłem dóbr materialnych  
i przeżyć estetycznych. Zaspokaja istotne potrzeby człowieka, zapewniając jego 
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rozwój jednostkowy i społeczny. W praktyce oznacza to, że nie istnieje żadne spo-
łeczeństwo, które mogłoby funkcjonować w oderwaniu od środowiska. Znaczenie 
wymienionych funkcji realizowanych przez środowisko pozwala stwierdzić, że 
priorytetowym zadaniem jest ochrona środowiska i zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Działania te obejmują także aktywność czło-
wieka w sferze turystyki. 
 
 
2. Wartość obszarów przyrodniczo cennych 
 
 Współcześnie specjalnego znaczenia nabierają obszary przyrodniczo cenne, 
które według powszechnego rozumienia oznaczają tereny o szczególnych warto-
ściach przyrodniczych. Należy przy tym zaznaczyć, że w kontekście rozwoju tury-
styki nie chodzi o szczególnie wartościowe zasoby naturalne, które mogą być wy-
korzystane w celach przemysłowych2. W tym względzie największe znaczenie na 
pozaprzemysłowa wartość środowiska ograniczona do fauny i flory, walorów kra-
jobrazowych oraz tych elementów środowiska, które oddziałują na organizm ludzki 
i kształtują zachowania człowieka. Największą wartość dla turystyki mają zatem 
rejony o dużej bioróżnorodności, niewielkim stopniu zmian i niskim poziomie za-
nieczyszczeń, które nie zakłócają funkcjonowania pierwotnych ekosystemów.  
 Przedstawiony na rysunku 1 sposób ukazania wartości środowiska ma charak-
ter funkcjonalny i stanowi jeden z wielu systemów jego oceny. Cechą charaktery-
styczną tej metody klasyfikacji jest wyodrębnienie trzech grup właściwości środo-
wiska, stanowiących o jego wartości. Można przy tym rozpatrywać różnego rodzaju 
relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi cechami środowiska. 
 Największy wpływ na wartość obszarów przyrodniczo cennych mają cechy 
naturocentryczne. Wśród nich należy wymienić zarówno cechy nieożywionych 
elementów środowiska, w tym elementów krajobrazu i struktury przestrzeni, jak  
i wartość środowiska z punktu widzenia organizmów żywych oraz sprawność funk-
cjonowania układów ekologicznych, która warunkuje trwałość poszczególnych 
gatunków. 
 Kolejną grupą cech wyróżniających środowisko są wartości antropocentrycz-
ne, które można określić jako zespół elementów wpływających na aktywność czło-
wieka. W pierwszej podgrupie zawarte są cechy wpływające na samopoczucie, 
psychikę i zdrowie ogólne. Te właściwości środowiska naturalnego warunkują jego 
wpływ na zdrowie ludzi. Druga podgrupa zawiera cechy odpowiedzialne za este-
tyczne, kulturowe i historyczne bodźce, ma wpływ na emocjonalne przeżycia wyni-

                                                 
2  Bogactwo surowców naturalnych, wykorzystywane w procesach produkcyjnych, również 

może świadczyć o dużej wartości określonego terenu, umożliwiając działalność przemysłową; 
mogą one jednak stanowić istotną barierę w rozwoju turystyki. 
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kające z przebywania w określonym środowisku. Ponadto odniesienia do kultury, 
tradycji, religii i historii nadają środowisku indywidualny charakter, genius loci, co 
dodatkowo powoduje wzrost wartości środowiska3. 
 

 
 

Rys. 1. Klasyfikacja wartości środowiska przyrodniczego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia 
turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 39. 

 

                                                 
3  A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, 

Kraków 2008, s. 225. 
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 Trzecia grupa – wartości technokratyczne – obejmuje zasoby naturalne przy-
datne w procesach produkcyjnych, układ przestrzenny terenu wpływający na do-
stępność komunikacyjną, możliwość lokalizacji działalności gospodarczej czy pro-
wadzenia działań obronnych, wreszcie sposób rozmieszczenia elementów środowi-
ska eliminujący konflikty przy korzystaniu z nich4. Wartości te były najwyżej ce-
nione w okresie rozkwitu gospodarki rynkowej oraz w tzw. cywilizacji industrial-
nej, która dominowała od końca XVIII do końca XX wieku, kiedy to podstawę 
tworzenia dochodu narodowego stanowił przemysł. Współcześnie kształtująca się 
cywilizacja wiedzy – postindustrialna, u której podstaw leży ekonomia rozwoju 
zrównoważonego i gospodarka oparta na wiedzy, wartości te stawia jednak na dal-
szym planie5.  
 Poza zaprezentowanymi wartościami środowisko posiada pewne cechy fizy-
ko-chemiczne, które wpływają na jego stan. Należą do nich: czynniki meteorolo-
giczne, w tym przede wszystkim promieniowanie słoneczne, promieniowanie ją-
drowe oraz dźwięki charakterystyczne dla określonego obszaru, substancje che-
miczne i mikroorganizmy rozproszone w powietrzu. Tworzą one specyficzny dla 
danego środowiska bioklimat rekreacyjny. Ponadto zarówno elementy środowiska 
geograficznego (rzeźba terenu, warunki wodne, klimat oraz szata roślinna), jak też 
czynniki antropogeniczne dodatkowo oddziałują na wspomniany bioklimat, decy-
dując w ostateczności o komforcie wypoczynku i rekreacji. Środowisko naturalne 
lub słabo przekształcone, wolne od zanieczyszczeń, często o wysokich walorach 
przyrodniczych, posiada bioklimat najlepiej dopasowany do potrzeb rozwoju tury-
styki. 
 
 
3. Ograniczenia rozwoju turystyki na obszarach chronionych 
 
 Opisane funkcje, wartości i ich wpływ na człowieka powodują, że środowisko 
naturalne stanowi podstawę wszelkiej aktywności człowieka, w tym również roz-
woju turystyki. Z ekonomicznego punktu widzenia należy zatem chronić środowi-
sko, bowiem turystyka jest formą działalności gospodarczej, która posiada znaczący 
potencjał do kreowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W całej Unii Euro-
pejskiej turystyka stanowi obecnie około 4% PKB, a w niektórych państwach 
członkowskich osiąga nawet 12% PKB (Malta). Jej pośredni udział w tworzeniu 

                                                 
4  A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1999, s. 40–41. 
5  Przedstawiona hierarchia wynika z obserwowanych już od końca XIX w. negatywnych 

zjawisk związanych z dynamicznym rozwojem techniki, zanieczyszczeniem środowiska, nad-
mierną eksploatacją surowców naturalnych, zwłaszcza nieodnawialnych lub trudno odnawial-
nych, eksplozją demograficzną i ekspansją przestrzenną człowieka. Wpływają one już teraz  
w istotny sposób na zahamowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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PKB szacowany jest w całej Wspólnocie na ponad 10% PKB, oferuje ona przy tym 
12% wszystkich miejsc pracy6. Można zatem stwierdzić, że ograniczenia gospo-
darczego wykorzystania środowiska mają swoje uzasadnienie – ekologiczne, eko-
nomiczne, a także etyczne7. 
 Pogląd ten znajduje swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie, zarówno 
wspólnotowym, jak i krajowym. Ustawa o ochronie przyrody wymienia różnorakie 
formy ochrony przyrody, wśród nich należy wyróżnić: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 
2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów8. 
Łącznie stanowiły one w 2008 roku 32,3% ogólnej powierzchni kraju9. 
 Najbardziej rygorystyczne ograniczenia aktywności człowieka występują na 
terenach parków narodowych, co wynika z ich charakteru i funkcji, jaką powinny 
spełniać. Park narodowy stanowi najwyższy stopień prawnej ochrony przyrody. 
Obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, wyróżniający się szcze-
gólnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi  
i edukacyjnymi. Na terenie parku ochronie podlega cała przyroda oraz walory kra-
jobrazowe. Podstawowe funkcje, które spełniają parki narodowe są następujące: 
zachowanie występującej różnorodności biologicznej, zasobów przyrody nieoży-
wionej i walorów krajobrazowych, restytucja stanu przyrody oraz odtworzenie 
zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Na terenach parków naro-
dowych zabroniona jest, poza miejscami wyznaczonymi przez administrację parku, 
jakakolwiek aktywność człowieka, o ile nie służy ona badaniom naukowym lub 
ochronie przyrody10. 
 Rezerwaty przyrody stanowią w ogóle niezmienione bądź słabo przekształco-
ne przez człowieka tereny, ekosystemy, ostoje i habitaty oraz twory i składniki 
przyrody nieożywionej, które posiadają szczególną wartość przyrodniczą i nauko-
wą. Na terenach rezerwatów przyrody również wprowadzono ustawowe zakazy, 
które całkowicie wyłączają lub istotnie ograniczają ruch turystyczny. 
 Niższy poziom ochrony przyrody występuje na terenach parków krajobrazo-
wych. Stanowią one obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, histo-
ryczne, kulturowe i krajobrazowe. Podstawowym celem utworzenia i funkcjonowa-

                                                 
6  Komunikat Komisji: Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, 

Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 19.10.2007, KOM(2007) 621 wersja ostateczna, s. 2. 
7  Etyczne uzasadnienie ograniczenia gospodarczego wykorzystania środowiska wynika  

z konieczności zapewnienia trwałości środowiska jako jednego z warunków międzygeneracyjnej 
sprawiedliwości. 

8  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880,  
art. 6. 

9  Ochrona środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 284. 
10  Ustawa..., op.cit., art. 8. 
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nia parku krajobrazowego jest zachowanie i popularyzacja cennych elementów 
środowiska naturalnego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Istotną cechą jest 
złagodzenie zakazu aktywności człowieka na terenach parków krajobrazowych. 
Dopuszczono dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem 
przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska. Jednak tego typu zadania – mogące 
znacząco wpływać na środowisko – są realizowane na terenach parków krajobra-
zowych o tyle, o ile dotyczą one celów publicznych. 
 Obszar chronionego krajobrazu stanowi kolejną formę prawnej ochrony przy-
rody. Obejmuje on tereny wyróżniające się krajobrazowo, mające duże znaczenie 
dla zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniące 
funkcję korytarzy ekologicznych. Podobnie jak w przypadku parków krajobrazo-
wych, mimo prawnej ochrony środowiska, pierwszeństwo mają inwestycje związa-
ne z celami publicznymi i w takich sytuacjach dopuszczalna jest nawet realizacja 
przedsięwzięć znacząco wpływających na stan środowiska.  
 Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej podjęte zostały zobowiąza-
nia do wyznaczenia obszarów Natura 2000 – specjalnej ochrony ptaków i siedlisk 
ważnych z punktu widzenia całej Wspólnoty. Na terenach wchodzących w skład 
sieci Natura 2000 dopuszczalne jest prowadzenie osadnictwa i działalności gospo-
darczej. Zabrania się jednak podejmowania działań mogących pogorszyć stan sie-
dlisk roślin i zwierząt, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powią-
zania z innymi obszarami chronionymi. Podobnie jak w przypadku wcześniej oma-
wianych form prawnej ochrony przyrody, możliwe są wyłączenia z uwagi na reali-
zowane cele publiczne11. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Charakter obszarów przyrodniczo cennych bez wątpienia wyznacza istotne 
bariery aktywności człowieka na tych terenach. Należy stwierdzić, że ograniczenia 
te powinny być tym większe, im wyższa jest ich wartość przyrodnicza, większa 
bioróżnorodność, im częściej występują rzadkie gatunki fauny, flory oraz szczegól-
ne walory krajobrazowe. Z tych uwarunkowań powinien wynikać odpowiedni po-
ziom prawnej ochrony przyrody. 
 Należy mieć przy tym na uwadze rolę, jaką mają do spełnienia omawiane 
obszary. Nie można postrzegać ich jako potencjalnego źródła nieograniczonego 
wzrostu podaży usług turystycznych, ale przede wszystkim jako środowisko, które 
jest podstawą prawidłowego funkcjonowania wielu ekosystemów. Te z kolei za-
pewniają konieczną dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego bio-
różnorodność. Ekologiczna wartość obszarów przyrodniczo cennych jest dla współ-

                                                 
11  Ustawa..., op.cit., art. 33 i 34. 
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czesnego człowieka zbyt wysoka, aby można było prowadzić rabunkową gospodar-
kę, charakterystyczną dla cywilizacji industrialnej. Warunek trwałości rozwoju 
wymaga ochrony terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, stanowiących 
przecież często tzw. kapitał krytyczny12, który warunkuje utrzymanie bioróżnorod-
ności. Ponadto obszary o rzadkich walorach przyrodniczych są wartościami ponad-
czasowymi i ogólnoludzkimi13, a nie tylko własnością społeczności lokalnej, dlate-
go też nie mogą być środkiem do realizacji prywatnych interesów, naruszających 
przy tym dobro publiczne. 
 Mając na uwadze szczególną rolę obszarów przyrodniczo cennych, należy 
dążyć do społecznej akceptacji wprowadzanych koniecznych ograniczeń działalno-
ści człowieka – także w dziedzinie intensywnej aktywności turystycznej. Służyć 
temu powinna prowadzona edukacja środowiskowa, mająca na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeństwa i w konsekwencji promocję turystyki 
zrównoważonej.  
 Sprzyjają temu światowe trendy w turystyce. Współcześnie nadrzędnym wy-
zwaniem dla sektora turystyki jest zachowanie jego konkurencyjności przy jedno-
czesnym uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju14. Również polskie dokumenty 
strategiczne, określające przyszłe kierunki rozwoju, zawierają prognozy wzrostu 
atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach turystycznych, popytu na ekotury-
stykę oraz zapotrzebowania na produkty naturalne15. 
 Należy zatem stwierdzić, że obszary przyrodniczo cenne mogą stać się także 
atrakcyjnymi miejscami recepcji turystycznej – w zakresie umożliwiającym zacho-
wanie zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju. Oferują one bowiem rzeczywiste 
możliwości rekreacji i wypoczynku, spełniając jednocześnie funkcję rezerwatu 
zasobów przyrodniczych i wysoko cenionych elementów krajobrazu. Dają przy tym 
lokalnym społecznościom szansę stabilnego wzrostu gospodarczego oraz utrzyma-
nia zatrudnienia. 
 
 

                                                 
12  Kapitał krytyczny to zasoby niezbędne do reprodukcji życia, do których należą: warstwa 

ozonowa, bioróżnorodność, ekosystemy rzeczne, bagna i lasy pełniące funkcje habitatów. 
13  I.B. Bielawska, Podstawy turystyki i rekreacji w ekosystemach, Wydawnictwo Politech-

niki Białostockiej, Białystok 2001, s. 11. 
14  Komunikat Komisji..., op.cit., s. 3. 
15  Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, Polska Organiza-

cja Turystyczna, Warszawa 2008, s. 20. 



Kontrowersje wokół rozwoju turystyki na obszarach… 641

CONTROVERSIES OVER TOURISTIC DEVELOPMENT  
ON ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS 

 
 

Summary 
 
 The article refers to the current discussion on the tourism development on the 
areas rich in nature value. Their greatest value consists of richness of fauna and flora, 
landscapes variety and anthropocentric values affecting a human organism and forming 
human behavior. These are areas of wide biodiversity, a small degree of dimensional 
change and a low pollution level, which does not disturb the functioning of primary 
ecosystems. 
 According to the author, determined priority has natural environment over any 
human activity. Therefore, touristic activity should subject limitations in accordance 
with sustainable development rules. Under such a condition areas environmentally valu-
able can become attractive places of touristic receptions. Moreover, they offer a real 
capability of recreation as well as refreshment and at the same time function as reserva-
tions of natural resources and simultaneously highly valued elements of landscape. 
They give a chance of stable economic growth of local community. 
 

Translated by Marcin Łuszczyk 
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EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH W TURYSTYCE 
 
 
 
 Zachowania związane z procesem nabywania dóbr i usług turystycznych są 
częścią złożonego procesu poznawczego, w którym można wyróżnić określone fazy 
związane z konkretyzacją potrzeb, pragnień i poszukiwanych cech dobra i usługi. 
Produkt turystyczny ma charakter złożony, zatem potencjalny nabywca może po-
szukiwać wielu różnorodnych cech, które dotyczyć mogą różnych składowych pro-
duktu. Niezaspokojona potrzeba człowieka jest bodźcem powodującym uruchomie-
nie procesu decyzji konsumenckiej. Proces ten warunkowany jest przez wiele czyn-
ników. Do najważniejszych zalicza się: dostępny budżet konsumenta, dostępną 
informację o produkcie, cenę dobra zaspokajającego daną potrzebę. Na decyzje 
nabywcze mogą wpływać również czynniki wynikające ze świadomości ekologicz-
nej. Pojęcie to można rozumieć jako zespół informacji i przekonań na temat środo-
wiska naturalnego oraz postrzeganie związków między stanem i charakterem śro-
dowiska naturalnego a warunkami i jakością życia człowieka1.  
 Nie wchodząc w spory definicyjne, można zauważyć, że świadomość ekolo-
giczna: 

 jest zjawiskiem subiektywnym i powinna być oceniana z punktu widzenia 
jednostek, 

 jest procesem złożonym, który przebiega w zależności od stopnia społecz-
nej akceptacji idei i norm moralnych oraz pogłębiania wiedzy o ekologicz-
nych skutkach form gospodarowania i postępowania wobec środowiska. 

 Należy zaznaczyć, że normy moralne są wynikiem tradycyjnego stosunku 
ludzi do środowiska, natomiast wiedza – efektem edukacji i bezpośrednich obser-

                                                 
1  T. Burger, Uwagi o świadomości ekologicznej, „Przegląd Powszechny” 1996, nr 12. 
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wacji. Dlatego można się zgodzić z poglądami dotyczącymi konieczności edukacji 
wszystkich podmiotów eksploatujących środowisko. 
 Środowisko przyrodnicze obszaru recepcji turystycznej odbiera negatywne 
skutki napływu turystów. Ich zachowanie w stosunku do zasobów przyrody może 
przynieść wyjątkowo negatywne konsekwencje. Stąd konieczność podnoszenia 
edukacji ekologicznej nabywców produktu turystycznego. Można spotkać opinię, 
że kryteria ekologiczne nie są dla większości z nich najważniejsze w podejmowaniu 
decyzji o miejscu docelowym. Nawet zwolennicy turystyki przyrodniczej, którzy 
uważani są za najbardziej świadomą ekologicznie grupę turystów, są przede 
wszystkim konsumentami, bo chcą dotrzeć jak najbliżej interesujących ich miejsc2.  
 Z drugiej strony zauważa się wzrost zainteresowania problemami ochrony 
środowiska. Turysta-konsument zaczyna rozumieć, że świadomie przez niego po-
dejmowane działania (lub świadomie zaniechane) mają bezpośredni związek z in-
nymi sferami życia gospodarczego i społecznego3. W procesie podejmowania decy-
zji nabywczych uwarunkowania ekologiczne mogą kolidować z innymi uwarunko-
waniami, wpływającymi na decyzje konsumenta-turysty. Mogą pojawić się tzw. 
„kolizje”, które są wynikiem sprzeczności, jakie doznawane są w procesie zaspoka-
jania potrzeb4. Zatem aby turysta nabył dobro (usługę) o charakterze proekologicz-
nym, czynniki wynikające ze świadomości ekologicznej powinny mieć większą siłę 
oddziaływania niż inne uwarunkowania (wynikające z przyzwyczajeń, wygody, 
łatwiejszej dostępności dóbr i usług).  
 W oparciu o badania rynkowe5 można przytoczyć różne typologie tzw. „zielo-
nych konsumentów”. Według typów osobowości można podzielić ich w następują-
cy sposób: 

 „ukierunkowani tradycyjnie” – są o to osoby, które najmniej troszczą się  
o środowisko, popierają prywatną własność, wierzą we wzrost gospodarczy 
i materialny dobrobyt, 

 „zorientowani na zewnątrz” – myślą o przyszłości społeczeństwa, 
 „zorientowani do środka” – głównym motywem ich zainteresowania po-

stawą ekologiczną jest wpływ jakości środowiska na zdrowie. 
 Zachowań tych nie można bezkrytycznie oceniać, ponieważ każdy spośród 
przedstawionych typów konsumentów może mieć motywy do zachowań proekolo-

                                                 
2  J. Majewski, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona? w: Zrównoważony roz-

wój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 193. 
3  A. Niemczyk, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony 

rozwój turystyki…, op.cit., s. 76. 
4  Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 38. 
5  H. Pondel, Wykorzystanie koncepcji ekomarketingu w rynkowej walce o klienta, w: Za-

rządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno–Menedżerskiej „Mil-
lenium”, Gniezno 2007, s. 48. 
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gicznych. Konsumenci „tradycyjni” poprzez dążenie do wzrostu poziomu życia 
mogą przejawiać potrzeby wyższego rzędu. Zgodnie z piramidą potrzeb A. Maslo-
wa, po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu ludzie przejawiają potrzeby społeczne, 
chcą się realizować dla innych, chcą być akceptowani itd. Zatem poprawa material-
nych warunków życia może przyczynić się do wzrostu zainteresowania ochroną 
środowiska. Poza tym produkty ekologiczne często kojarzone są jako droższe niż 
produkty „masowe”. Dotyczy to również turystyki. Oferty ekoturystyczne do nie-
zwykłych, nieskażonych miejsc mają relatywnie wyższą cenę niż wyjazdy turystyki 
masowej. Dlatego oferty ekoturystyczne często mogą pozostawać poza zasięgiem 
osób niezamożnych, choćby osoby te wykazywały wysoką świadomość ekolo-
giczną. Wzrost dochodów jest dodatnio skorelowany ze wzrostem wykształcenia6,  
a zauważono również, że osoby wyżej wykształcone przejawiają częściej wyższy 
stopień świadomości ekologicznej7.  
 Konsument-turysta „zorientowany na zewnątrz” to osoba zainteresowana 
skutkami rozwoju turystyki w miejscu docelowym. Może to być turysta uprawiają-
cy tzw. „turystykę łagodną”, która według J. Kripendorfa prowadzi do więzi i kon-
taktów miedzy turystami a ludnością miejscową. Turysta „zorientowany na ze-
wnątrz” może chcieć nabywać produkty miejscowe zamiast globalnych, może 
chcieć wywierać pozytywny wpływ na ludność miejscową, zatem kształtowanie 
świadomości ekologicznej może przebiegać dzięki kontaktom pomiędzy świado-
mymi turystami a społecznością odwiedzaną. Warunkiem jednak jest świadomość 
ekologiczna turystów i ich chęć kontaktów oraz przekazywania informacji ludności 
miejscowej, a nawet innym turystom. Taki przepływ informacji i zmiana w kierun-
ku bardziej proekologicznych zachowań może dotyczyć też grupy turystycznej,  
w której zachowania ekoturystów będą zauważane, a nawet naśladowane przez 
innych uczestników wycieczki. 
 Konsumenci „zorientowani do środka” przywiązują dużą wagę do wpływu 
środowiska na własne zdrowie, ale taka postawa może być ograniczeniem. Jeśli 
turysta prezentuje taką podstawę, może dla siebie wybierać atrakcyjne, nieskażone 
miejsca wakacji, jednak nie zawsze ma to skutki społeczne, a nawet nie zawsze jest 
związane z aktywną ochroną przyrody. Zauważa się niepokojący fakt, że społe-
czeństwo wyżej ceni utylitarne skutki wynikające z działań ekologicznych od pięk-
na samej przyrody i jej walorów estetycznych oraz rzadko wyraża potrzebę 
uwzględnienia ograniczeń w swoim sposobie bycia dla dobra środowiska przyrod-
niczego8. 

                                                 
6  A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  

w Poznaniu, Poznań 2006, s. 82. 
7  M. Kitowska, R. Piekarski, Znaczenie turystyki regionalnej w kształtowaniu świadomości 

ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych na przykładzie wybranych gmin zachodniej Polski,  
w: Turystyka w humanistycznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2004, s. 381. 

8  Ibidem, s. 384. 
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 Powyższe rozważania pozwalają zaproponować następujący podział uwarun-
kowań ekologicznych, wpływających na decyzje nabywcze potencjalnych turystów: 

1. Uwarunkowania osobiste – wynikające z troski o własne zdrowie, jakość 
i bezpieczeństwo wypoczynku. 

2. Uwarunkowania społeczne (konformistyczne) – wynikające ze zgody na 
procesy i zjawiska, jakie dzieją się w współczesnym społeczeństwie, np. 
mody na ekologię, z obowiązkowych przepisów itp. 

3. Uwarunkowania świadomościowe (ideologiczne) – wynikające ze zro-
zumienia procesów degradacji środowiska, z chęci zapobiegania tym pro-
cesom i głębokiej troski o przyszłość. 

 Czynniki o charakterze osobistym, wpływające na proekologiczne zacho-
wania w procesie decyzyjnym, związane są z ogólnymi zmianami modelu kon-
sumpcji. Zauważa się bowiem trend do podkreślania takich wartości, jak zdrowie, 
młodość, dobry wygląd i forma fizyczna. Realizowaniu tych wartości służy poszu-
kiwanie towarów zdrowych, bezpiecznych i naturalnych. Zachowania nabywcze  
o charakterze proekologicznym, wynikające z dążeń osobistych, biorą swój począ-
tek z układu potrzeb zgodnego z modelem A. Maslowa9. Potrzeby fizjologiczne  
i bezpieczeństwa decydować mogą, że turysta wybierze wypoczynek w czystym 
otoczeniu, będzie konsumował bezpieczne dla zdrowia produkty. Taki konsument 
może poszukiwać hotelu wykonanego z bezpiecznych, nieszkodliwych materiałów, 
może chcieć nabywać sprawdzoną, czystą żywność i wodę. Producenci i usługo-
dawcy powinni więc informować o proekologicznych rozwiązaniach, których po-
szukiwać będzie turysta.  
 Rosnący poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zainteresowa-
nie tą problematyką powoduje, że konsumenci chcą otrzymywać informacje coraz 
bardziej precyzyjne i wiarygodne. Dla osoby, której ekologiczne decyzje nabywcze 
wynikają z uwarunkowań osobistych, ważne jest poczucie, że w otoczeniu nie znaj-
dują się przedmioty wpływające ujemnie na zdrowie (zakłady przemysłowe, urzą-
dzenia domowe, kuchenne itp.). Potrzeby znajdujące się na wyższym poziomie  
w piramidzie Maslowa również mogą być związane z uwarunkowaniami o charak-
terze ekologicznym, które wynikają jedynie z pobudek osobistych. Do grupy po-
trzeb szacunku i uznania mogą należeć potrzeby bycia ważnym i szanowanym po-
przez pełnienie funkcji w organizacjach związanych z ochroną środowiska, a do 
grupy potrzeb samorealizacji można zaliczyć chęć rozwoju duchowego poprzez 
kontemplację przyrody w nieskażonym otoczeniu.  
 Sama świadomość znaczenia środowiska dla zdrowia i jakości życia nie jest 
tożsama z ochroną przyrody, jednak stanowić może punkt wyjścia do głębszego 
zainteresowania i poszerzania wiedzy, co w rezultacie przekładać się może na rze-

                                                 
9  Marketing ekologiczny…, op.cit., s. 41. 
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czywiste działania proekologiczne. Świadomość ekologiczna konsumentów, w tym 
turystów, może wpływać na: 

 codzienne, rutynowe czynności wykonywane w domu lub w pracy, 
 zakup dóbr i usług, 
 sposoby spędzania czasu wolnego, 
 wybór miejsca i formy wypoczynku lub podróży. 

 Na decyzje nabywcze potencjalnego turysty, które są zgodne z modelem pro-
ekologicznym, mogą wpływać uwarunkowania związane z naciskiem społeczeń-
stwa, grup odniesienia, liderów opinii publicznej, a także (a może przede wszyst-
kim) producentów i usługodawców. Potencjalny konsument ulega ich wpływowi, 
co czasem wynikać może nie tyle z własnych przekonań, co z chęci dostosowania 
się do społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Dlatego w niniejszym artykule uwa-
runkowania te nazwano społecznymi bądź konformistycznymi. Odnosząc ten typ 
zachowania do wspomnianej piramidy potrzeb A. Maslowa, można jako przykład 
wskazać grupę potrzeb społecznych, do której należy potrzeba poczucia przynależ-
ności do organizacji lub grupy społecznej zajmującej się ochroną środowiska. Ta 
grupa potrzeb będzie też warunkować na przykład wybór wypoczynku w ekohotelu, 
jeśli pojedzie tam szef, ceniona osoba, a pracownik dokonuje tego wyboru moty-
wowany chęcią naśladownictwa, a nie chęcią ochrony środowiska. Takie motywa-
cje mogą również wynikać z potrzeby szacunku i uznania, jeśli turysta wybiera 
zachowania proekologiczne, jeśli chce być uznawany za osobę szanującą środowi-
sko lub chce przynależeć do grupy społecznej, w której ekologiczny sposób kon-
sumpcji, w tym zachowań w czasie wypoczynku, oceniany jest jako modny i pozy-
tywny. 
 Efektem zainteresowania korzyściami, jakie niesie czyste środowisko dla 
własnego zdrowia, jest moda na produkty, które zawierają w swej nazwie przedro-
stek „eko”. Ta moda doprowadziła do powszechnego nadużywania tego typu nazw  
i błędnego rozumienia pojęcia „świadomość ekologiczna”. Wielu konsumentów  
i producentów uważa, że przejawem tej świadomości jest nabywanie ekoproduk-
tów. W Polsce nie istnieje organizacja odpowiedzialna za oficjalne nadawanie eko-
certyfikatów dla produktów innych niż żywność. Większość firm umieszcza przed-
rostek „eko” samowolnie10, jednak nie można tylko w negatywny sposób oceniać 
procesu nadawania ekoetykiet. Znakowanie produktów wyróżniających się w za-
kresie oddziaływania na środowisko służy popularyzacji oraz promowaniu produk-
tów przyjaznych środowisku. Znaki ekologiczne spełniają następujące funkcje11: 

 informacyjną – polegającą na wskazywaniu charakterystycznych cech da-
nego produktu odróżniających go od pozostałej oferty rynkowej; 

                                                 
10  P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2008, s. 67. 
11  A. Bernaciak, W. M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty środowiska, Wydawnictwo Akade-

mii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 344.  
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 marketingową – potwierdzającą ofertę produktów dla konsumentów ocze-
kujących dóbr w najmniejszym stopniu negatywnie oddziałujących na śro-
dowisko; 

 edukacyjną – ukazanie alternatywnych wobec substytutów możliwości po-
stępowania z produktem we wszystkich fazach cyklu jego życia; 

 stymulacyjną – zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw działaniami 
proekologicznymi. 

 Funkcja stymulacyjna może dotyczyć również nabywców. Nawet jeśli turysta 
nabył usługę znakowaną jako proekologiczna z uwagi na modę i nacisk społeczny, 
może okazać się, że po skorzystaniu jego zainteresowanie problematyką wzrośnie,  
a motywacje zmienią się, czyli będzie korzystał z rozwiązań proekologicznych, 
ponieważ pojawi się odpowiedzialność i troska o ochronę środowiska. Takie zmia-
ny w postępowaniu nabywczym uwzględnia podział znaków odzwierciedlających 
ekologiczną charakterystykę produktu. Można je podzielić na pozytywne – przy-
znawane wyrobom przyjaznym środowisku i negatywne – ostrzegające konsumenta 
o zagrożeniach środowiskowych związanych z użytkowaniem produktu oraz na 
neutralne, których zadaniem jest zwracanie uwagi na problematykę ekologiczną12. 
W odniesieniu do turystyki, poza wąsko rozumianymi „ekoetykietami”, pojawia się 
koncepcja turystyki zrównoważonej i ekoturystyki, rozumianej jako forma aktyw-
nego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych  
i kulturowych, która nie niszczy harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębno-
ści kulturowej lokalnych społeczności oraz dostarcza środków finansowych dla 
ochrony tych elementów. Ekoturystyka uznawana jest za „najczystszą” formę po-
dróżowania przyjaznego środowisku13. Warunkiem jej rozwoju jest występowanie 
obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych. W literaturze przedmiotu moż-
na spotkać potraktowanie ekoturystyki jako synonimu turystyki zrównoważonej. 
Nie jest to ujęcie precyzyjne, bowiem ekoturystyka stanowi „rdzeń” turystyki 
zrównoważonej14. Jednak nie zawsze nadawanie haseł z zakresu ekoturystyki po-
krywa się z faktyczną troską o zachowanie środowiska przyrodniczego. 
 W opinii wielu obserwatorów „ekoturystyka staje się sprytną strategią marke-
tingową, rodzajem przykrywki dla turystycznych koncernów poszukujących no-
wych możliwości ekspansji. W tym wypadku inwestycje, kampanie marketingowe  
i aktywność administracyjna ukierunkowane są na wzrost liczby noclegów”15. Na-
pływ turystów może być związany ze szkodami, jakie przynosi przekroczenie pro-
gów chłonności i pojemności turystycznej, a nie z działaniami związanymi z ochro-

                                                 
12  H. Pondel, Wykorzystanie..., op.cit., s. 56. 
13  D. Weaver, Ecotourism, John Wiley & Sons, Melbourne 2001, s. 15. 
14  Szerzej: A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważo-

nego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. 
15  M. Kazimierczak, Etyczny wymiar turystyki jeszcze nie-zrównoważonej, w: Turystyka  

i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2007, s. 56. 
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ną środowiska, które wynikają z koncepcji ekoturystyki. Dlatego rozwijając ofertę 
ekoturystyczną, należy uwzględnić następujące problemy: 

 na rynku spotkać można firmy i przedsiębiorstwa, które wykorzystują pro-
ekologiczne nazwy i hasła nie zawsze zgodne z prawdą; 

 wśród konsumentów funkcjonują stereotypy, uprzedzenia czy negatywne 
skojarzenia związane z produktami ekologicznymi (np. że są brzydsze, 
droższe itp.); 

 występuje szum informacyjny, wywołujący dezinformację wśród nabyw-
ców. Powodem takiego stanu jest to, że jest zbyt duża liczba rodzajów 
„ekoetykiet” i często niejasne kryteria ich przyznawania; 

 na rynku pojawia się „moda na ekologię”, która może wywołać znużenie 
tematem. 

 W odpowiedzi na wyżej wymienione problemy pojawia się coraz więcej dzia-
łań z zakresu tzw. „zielonego marketingu” (marketingu ekologicznego, ekomarke-
tingu).  
 Ostatnia z grup ekologicznych uwarunkowań zachowań nabywczych w zapro-
ponowanym powyżej podziale obejmuje uwarunkowania wynikające ze zrozu-
mienia procesów degradacji środowiska, z chęci zapobiegania tym procesom  
i głębokiej troski o przyszłość. Można je uznać za najpełniej odpowiadające wzro-
stowi świadomości ekologicznej, dlatego nazwano je uwarunkowaniami świadomo-
ściowymi (ideologicznymi). Problematyka świadomości ekologicznej budzi coraz 
większe zainteresowanie. Przyczyn tego faktu należy szukać zarówno w rozwoju 
wiedzy na temat zagrożeń ekologicznych, jak też w poszerzeniu realnych działań na 
rzecz ochrony przyrody. W efekcie zauważyć można upowszechnienie tematyki 
świadomości ekologicznej w polityce lokalnej, krajowej i globalnej. Ważnym ar-
gumentem, podkreślającym konieczność badań nad świadomością ekologiczną, jest 
dyskusja w środkach masowego przekazu nad przyczynami zagrożeń ekologicz-
nych oraz sposobami ich przezwyciężenia. Niestety informacje przekazywane spo-
łeczeństwu są albo bardzo specjalistyczne, albo wykorzystują lęki i stereotypy. 
Świadomość społeczeństwa może się zmieniać wraz z szeroko rozumianym zwro-
tem kulturowym. „Kulturę ekspansji i filozofię rozwoju opartego na bezkresnym 
wzroście należy zastąpić kulturą równowagi i rozwoju jakościowego”16. Taki roz-
wój jest możliwy dzięki uświadomieniu ludziom, że ich indywidualne zachowania, 
zakupy, inwestycje, wybory polityczne itp. dotyczą nie tylko ich osobiście, ale sze-
rokiego otoczenia, a także przyszłych pokoleń.  
 Potrzeba pogłębiania świadomości ekologicznej wynika również z poszuki-
wań rozwiązań dla wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w różnych dzie-
dzinach gospodarki, w tym turystyki. Zasoby środowiska przyrodniczego stanowić 

                                                 
16  Wieloryb też człowiek, rozmowa z Rexem Weylerem współzałożycielem organizacji 

Greenpeace, „Polityka” 2009, nr 50, s. 30. 
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mogą bowiem jeden z najważniejszych czynników, które mogą decydować o przy-
jeździe w określone miejsce. Turysta motywowany ekologicznymi uwarunkowa-
niami podejmuje decyzje ze względu na własne potrzeby, ale może być motywo-
wany chęcią własnego wpływu na ochronę środowiska. Tym bardziej, że „powrót 
do natury i ochrona środowiska” wyodrębniane są jako zauważalne style czy sposo-
by życia charakterystyczne dla końca XX wieku17. Po osiągnięciu odpowiednio 
wysokiego poziomu rozwoju jakość życia w większym stopniu zależy od kultury, 
relacji z innymi, rodziny, przyjaciół niż od nieustannego zwiększania konsumpcji18. 
Dlatego podnoszenie poziomu rozwoju społeczeństwa powoduje, że coraz więcej 
osób może być zainteresowanych nie tylko poprawą własnych warunków życia, ale 
ochroną środowiska i dbałością o przyszłość Ziemi. Znajduje to odzwierciedlenie  
w modelu trwałej konsumpcji, który wynika z uświadomienia faktu, że kontynuacja 
prostej liniowej zależności liczby ludności i procesów konsumpcji prowadzi do 
nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego. Konsumenci uświadamiają sobie 
związek własnych zachowań z innymi sferami życia społeczno-gospodarczego. 
Zauważają, że ich decyzje nabywcze mogą kształtować środowisko, w którym żyją, 
a zatem mogą również wpływać na jakość życia nie tylko własnego, ale całego 
społeczeństwa. 
 Turyści, którzy w swoich wyborach nabywczych uwzględniają uwarunkowa-
nia ekologiczne, muszą być świadomi, że te wybory nie zawsze są zgodne z innymi 
celami i wartościami, na przykład: 

 pobyt w ekohotelu, korzystanie z lokalnych usług i wyrobów lokalnych 
producentów może wiązać się z wyższymi kosztami niż wybór usług i pro-
duktów „masowych”; 

 wybór produktów ekologicznych może wiązać się z mniejszą wartością 
użytkową (np. dojazd do miejsca wypoczynku publicznym środkiem trans-
portu może być bardziej uciążliwy niż dojazd własnym samochodem); 

 produkty i usługi ekologiczne mogą charakteryzować się niższą estetyką 
niż inne produkty, np. w ekohotelu łazienki mogą być skromniej urządzone 
niż w innych obiektach; 

 zachowania proekologiczne mogą być sprzeczne z ogólnie przyjętym sys-
temem wartości nastawionym na demonstracyjną konsumpcję (podróżując 
publicznymi środkami transportu, nie kupując nadmiernej ilości dóbr, wy-
bierając lokalne produkty, turysta może być postrzegany przez innych jako 
osoba, której nie stać finansowo na „lepsze wakacje”). 

 Aby nie poddać się powyższym dylematom, turysta wybierający zachowania 
proekologiczne musi być osobiście przekonany do słuszności swoich decyzji. Czę-

                                                 
17  Marketing ekologiczny…, op.cit., s. 17. 
18  „Polityka” 2009, nr 50, op.cit., s. 33. 
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sto ograniczeniem jest postrzeganie własnych działań jako marginalnych, drobnych, 
nie mających wpływu na społeczeństwo, gospodarowanie zasobami i całą planetę. 
Świadomi ekologicznie konsumenci nie zawsze mogą postępować zgodnie ze swo-
imi przekonaniami. Ekoturyści mogą napotkać następujące problemy19:  

 produkt turystyczny jest złożony, a informacje dotyczące jego ekologicz-
nego nastawienia bywają niejasne i czasami trudne do zrozumienia  
(np. wielość tzw. ekoetykiet); 

 działania proekologiczne usługodawców bywają niewidoczne i często nie-
możliwe do stwierdzenia (np. segregacja śmieci w gastronomii, używanie 
miejscowych produktów, oczyszczanie ścieków); 

 informacje na temat działań proekologicznych bywają trudne do zdobycia  
i często są sprzeczne ze sobą (np. touroperator informuje tylko o części ko-
operujących hoteli); 

 istnieją zastrzeżenia względem wiarygodności zaufania do ekologicznych 
produktów, co wynika z nieuregulowanych zasad nazewnictwa wykorzy-
stującego przedrostek „eko”; 

 poszukiwanie ekologicznych ofert wymaga nakładu czasu i większego wy-
siłku niż w przypadku ofert standardowych; 

 ekologiczne produkty są z reguły droższe i trudniejsze do nabycia. 
 W efekcie podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej pojawia się nowy 
konsument skłonny do kupna ekologicznych towarów i usług, do zmiany swojego 
stylu życia, przyzwyczajeń i modelu konsumpcji, aby chronić środowisko. Taki 
turysta dba o segregację śmieci, oszczędza energię i wodę, nabywa produkty regio-
nalne, chodzi po wyznaczonych szlakach. Mając na uwadze negatywne skutki za-
tłoczenia, wybiera środki transportu publicznego, zostawiając samochód na parkin-
gu. Autentyczna postawa proekologiczna przejawia się w tym, że w miejscu waka-
cji turysta zachowuje się tak samo oszczędnie jak w miejscu zamieszkania. Szcze-
gólnie dotyczy to oszczędzania zużycia wody i energii, co w mieszkaniu turysty 
przekłada się na realne oszczędności finansowe, natomiast w czasie pobytu w hote-
lu zależy tylko od samego turysty. Turysta o wysokim stopniu świadomości ekolo-
gicznej powinien zachęcać do zachowań proekologicznych, a także sygnalizować 
podmiotom świadczącym usługi turystyczne potrzeby kształtowania oferty zgodnej 
z wymaganiami ochrony środowiska.  
 Potrzeba podnoszenia świadomości ekologicznej wśród turystów znalazła 
odzwierciedlenie w Agendzie dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki euro-
pejskiej, w której wskazano wyraźnie, że dążenie do celów tego modelu wymagać 

                                                 
19  H. Pondel, Wykorzystanie..., op.cit., s. 45. 
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będzie m.in. „podniesienia świadomości turystów co do potrzeb zrównoważonego 
rozwoju”20. 
 Świadomość ekologiczna i edukacja turystów mogą w długim okresie przy-
czyniać się do zachowania walorów dla przyszłych pokoleń. Należy rozpatrywać 
zaspokajanie potrzeb turystów w sensie pozytywnych doświadczeń, które wpływać 
mogą na powtórny przyjazd do danego miejsca i przekazywanie informacji innym, 
potencjalnym nabywcom produktu turystycznego. Zatem proekologiczne decyzje 
nabywcze turystów przyczyniają się zarówno do zachowania środowiska dla przy-
szłych pokoleń i podnoszenia jakości życia, dla korzyści własnych turysty, jak też 
do osiągania przewagi konkurencyjnej produktu turystycznego. 
 
 

ECOLOGICAL CONSIDERATIONS  
OF TOURIST PURCHASING BEHAVIOUR 

 
 

Summary 
 
 Tourist purchasing behaviour is influenced by a variety of factors, reflecting  
a complex nature of the tourism product. The article discusses determinants related to 
ecological awareness and resultant pro-ecology behaviour. The authors propose the 
following classification of ecology-related factors affecting purchasing behaviour: 

1. Personal considerations – arising from concerns for personal health and 
safety and demand for quality holiday experiences 

2. Social (conformist) considerations – related to compliance with processes 
and phenomena taking place in contemporary societies, such as eco-friendly 
fashions and government or industry policies and regulations 

3. Ideological considerations – resulting from the appreciation of environmental 
issues and genuine belief that degradation of the environment should be pre-
vented and the world saved for future generations.  

 
Translated by Agnieszka Niezgoda 

 
 

                                                 
20  H. Zawistowska, Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej – 

rola komisji europejskiej w jej powstaniu i realizacji, w: Zrównoważony rozwój turystyki,  
red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 115. 
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WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ  
DO PROMOCJI POLSKI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W związku z postępującą urbanizacją i narastaniem uciążliwości życia w me-
tropoliach, skąd pochodzi większość turystów, z roku na rok rośnie znaczenie 
miejsc turystycznych (tzw. destynacji), oferujących izolację i samotność oraz moż-
liwość osobistego obcowania z przyrodą. W dobie zróżnicowanych ofert turystycz-
nych dostępnych na rynku, dzisiejszy turysta poszukuje coraz częściej właśnie ta-
kiej oferty, która staje się nieodłącznym i istotnym elementem usług, walorów  
i odwiedzanych miejsc turystycznych. Nasz kraj posiada bardzo bogate zasoby 
przyrodnicze i naturalne, które są z powodzeniem wykorzystywane do promocji, 
zwłaszcza na rynkach zewnętrznych.  
 
 
1. Działania Polskiej Organizacji Turystycznej 
 
 Instytucją odpowiedzialną za promocję turystycznych walorów naszego kraju 
jest powołana w 1999 roku Polska Organizacja Turystyczna (POT), a do głównych 
jej zadań należą: 

 promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów krajowych i za-
granicznych; 

 promocja zagranicznej turystyki przyjazdowej i turystyki krajowej wspól-
nie z branżą turystyczną i samorządami, współpraca m.in. z ROT, LOT  
i Urzędami Marszałkowskimi; 
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 zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu IT w kraju  
i na świecie. 

 Działania promocyjne POT wzmacniane są także badaniami robionymi za 
granicą, a jedne z ostatnich (z 2008 roku) przeprowadzono na 891 osobach  
z 17 krajów (511 przedstawicieli branży turystycznej, którzy posiadają w swoich 
katalogach polską ofertę, i 380 dziennikarzy, którzy odwiedzili wcześniej nasz kraj; 
wykorzystano w tym celu 14 polskich Ośrodków Informacji Turystycznej).  
 

 
 

Rys. 1. Ocena różnych aspektów podróży do Polski przez ogół ankietowanych 

Źródło: badanie Polskiej Organizacji Turystycznej – 2008 r. 

 
 Badana grupa wskazała na bogate dziedzictwo kulturowe naszego kraju, go-
ścinność jego mieszkańców oraz na „piękną przyrodę” jako najatrakcyjniejsze ele-
menty oferty. Także pierwsze wskazane skojarzenia badanych dotyczące Polski  
w pełni to potwierdzają (w tabeli 1 przedstawiono pełną listę tzw. rozpoznawalno-
ści „top of mind” skojarzeń z naszym krajem). 
 Według wyżej wymienionych wskazań, dominują zwłaszcza następujące ele-
menty naszego potencjału: oferta miast i kultura oraz przyroda. Wchodzą one  
w skład tzw. 5 obszarów marek polskiej turystyki (tj. turystyka biznesowa, turysty-
ka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna, turystyka przygraniczna i tranzytowa, 
turystyka w miastach i kulturowa oraz turystyka na terenach wiejskich). Produkty te 
zostały zdefiniowane w następujących dokumentach: Strategia rozwoju krajowego 
produktu turystycznego Polski z 1997 roku oraz Marketingowa strategia Polski  
w sektorze turystyki na lata 2008–2015 z roku 2008.  
 Wszystkie przytoczone produkty z powodzeniem promowane są od kilku lat 
przez POT, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zewnętrznych. Omawia-
ny w niniejszym opracowaniu typ turystyki związany z przyrodą i naturą (na po-
trzeby artykułu przyjęto dla ułatwienia nazewnictwo turystyka przyrodnicza) wpi-
suje się zwłaszcza w dwa typy produktowe (według wyżej przytoczonej Marketin-
gowej strategii ), a mianowicie: 
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Tabela 1 
 

Skojarzenia związane z Polską, wskazane przez badanych 
 

Pierwsze, spontaniczne skojarzenie z Polską 
Liczba 

wskazań 
Kultura, architektura, sztuka, historia, miasta (historyczne), zabytkowe miasta, średniowieczne 
miasta, zamki, pałace, bogactwo kulturowe, obiekty UNESCO, pamiątki historyczne, dawna 
historyczna zabudowa 

104 

Natura, piękny kraj, zielony, przyroda, krajobraz, żubr, parki narodowe, puszcze, lasy, 
tereny rolnicze 

90 

Kraków (w tym Wawel) 87 

Auschwitz, obozy koncentracyjne, Holocaust, II wojna światowa, Polska jako ofiara historii 49 
Mili, przyjaźni ludzie, gościnność, przyjaciele, przyjazny kraj 39 
Jan Paweł II, wiara, religia, zabytki religijne, sanktuaria, miejsca religijne, katolicyzm, kościoły 32 

Warszawa 25 
Sąsiad, bliska, podobna do mojego kraju (w przypadku Ukrainy), związki między krajami  
(z Węgrami) 

22 

Kraj turystyczny, tanie wakacje, urlop, wypoczynek, urlopy sanatoryjne, wakacje dla emerytów, 
wycieczki  

19 

Chopin, muzyka 17 

Dobre jedzenie, dobry alkohol, smaczna, wspaniała kuchnia, wódka 17 

Komunizm, kraj w Europie Wschodniej, Solidarność, Wałęsa 16 
Piękny, spokojny, interesujący, wspaniały, fascynujący, kraj bogatych możliwości turystycz-
nych 

14 

Dobrobyt, Europa, „kraina marzeń”, wolność, europejski, otwarty kraj, zagranica 12 
Wspólna historia, wspólna przeszłość historyczna (tylko w przypadku Węgier i Niemiec) 11 

Bałtyk, turystyka morska, Gdańsk, Gdynia, woda, piękne plaże, żeglarstwo 10 
Inne skojarzenia 296 

Brak skojarzeń (respondent nie podał spontanicznie żadnego skojarzenia) 25 
Łącznie 885 

 
Źródło: badanie Polskiej Organizacji Turystycznej – 2008 r. 
 

 turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna – to m.in. podróże  
w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, biorące pod uwagę szero-
ki zakres rekreacji przy wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego 
(góry, jeziora, rzeki, wybrzeże); 

 turystyka na terenach wiejskich – to m.in. agroturystyka i ekoturystyka, 
czyli zwiedzanie obszarów cennych przyrodniczo, takich jak parki narodo-
we, rezerwaty, które promuje ochronę przyrody i ma minimalny negatywny 
wpływ na środowisko. 

 Jednym z działań promocyjnych POT jest współpraca z Polskimi Ośrodkami 
Informacji Turystycznej w zakresie przekazywania oferty krajowej dla zagranicz-
nych biur podróży – touroperatorów. W tabeli 2 przedstawiono tę ofertę z lat  
2005–2008.  
 



Jacek Olszewski 656 

Tabela 2 
 

Dostępne na rynku oferty różnych typów turystyki oferowane przez touroperatorów 
 

Oferty w zakresie turystyki Ilość dostępnych ofert danego typu w sumie 
Biznesowa 29 
Aktywna (w tym imprezy sportowe) 72 
Uzdrowiskowa, Spa i Wellness 79 
Przyrodnicza 857 
Miejska i kulturowa 5580 
Razem 6617 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z POIT – 2009 r. 
 
 Szczegółowa analiza ofert posiadanych przez touroperatorów zagranicznych 
(48 121 z 16 krajów) wskazuje, że najwięcej jest ofert z zakresu turystyki miejskiej 
kulturowej (5580) oraz właśnie przyrodniczej (857), a najmniej biznesowej.  
W tabeli 3 przedstawiono konkretne przykłady ofert dostępnych u zagranicznych 
touroperatorów, z podziałem na kraje. W sumie na 14 rynkach proponowano  
857 ofert z badanego zakresu produktowego. Najwięcej ofert dotyczy Mazur (458), 
natury (73), Tatr (72), oraz zwiedzania parków narodowych (70), a najmniej Narwi 
i Czarnej Hańczy (odpowiednio po 4). Najwięcej ofert znajduje się na rynku au-
striackim (208), niemieckim (174) oraz holenderskim (167).  

Tabela 3 
 

Szczegółowy zakres dostępnych ofert związanych z turystyką przyrodniczą 
 

Zakres oferty 

Kraj 

A
nglia 

A
ustria 

B
elgia 

D
ania 

F
rancja 

H
olandia 

H
iszpania 

N
iem

cy 

S
kand ynaw

ia

S
zw

ajcaria 

W
ęgry 

W
łochy 

R
osja 

U
SA

 

Razem 

Beskidy - 8 - - - 8 - - - 3 1 - - - 20 
Białowieża 2 6 14 - - 18 3 2 - 3 - - - 1 49 
Biebrza - 4 - - - 17 - - - 1 - - - - 22 
Bieszczady - 2 - - - 4 - - - - - - - - 6 
Czarna Hańcza - - - - - - - - - 4 - - - - 4 
Mazury 12 135 13 - - 56 1 116 4 83 17 6 15 - 458 

Natura 7 - 4 - 10 27 3 14 - 4 - 4 - - 73 
Narew - 2 - - - - - -- - 2 - - - - 4 
Parki narodowe - 31 - - - 16 1 11 - 9 - - - 2 70 
Polowania - - - 4 10 - - 15 - - - 5 - - 34 
Przyroda 9 - 3 - - 1 - - - - - - - - 13 
Ptaki 4 - - - - - - 6 - 1 - - -  11 
Tatry 1 17 - 4 8 17 - 10 - 11 2 - - 2 72 
Wędkarstwo - - 5 - 9 - - - - - - - - - 14 
Wigry - 3 - - - 3 - - - - - 1 - - 7 

Razem 35 208 39 8 37 167 8 174 4 121 20 16 15 5 857 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z POIT – 2009 r. 
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 Oferowany przez zagranicznych touroperatorów wachlarz ofert jest z roku na 
rok coraz bogatszy. Wśród czynników, które przyciągają turystów z zagranicy, 
należy wymienić: coraz większą różnorodność ofert oraz ich promocję (wydawnic-
twa, udział w targach zagranicznych, wykorzystanie Internetu) oraz coraz lepsze 
postrzeganie Polski jako kraju posiadającego duże zasoby przyrody i nieskażonej 
natury (w tym terenów objętych obszarami Natura 2000).  
 Także biura, członkowie Forum Turystyki Przyjazdowej (obsługujące turysty-
kę przyjazdową do Polski) posiadają taką ofertę. Najwięcej jest ofert dotyczących 
turystyki miejskiej i kulturowej, zaś oferty z zakresu turystyki przyrodniczej 
(wchodzące w zakres specjalistycznych zainteresowań, takich jak ekoturystyka, 
podglądanie ptaków, polowania) posiada 10 biur.  

Tabela 4 
 

Oferta biur podróży – członków FTP 
 

Oferta 
Ilość 
biur  

(%) Oferta 
Ilość 
biur 

(%) 

miejska i kulturowa 71 96 pielgrzymkowa 43 58 
konferencje i kongresy 62 84 aktywna 35 47 
incentive 58 78 uzdrowiskowa 4 5 
specjalistyczna (m.in. ekoturystyka, ptaki, polowania) 51 (10) 69 inna 3 4 
młodzieżowa 47 64 morska 1 1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z FTP. 
 
2. Działania promocyjne POT związane z turystyką przyrodniczą  
 
 Głównym dokumentem określającym kierunki i sposoby działań promocyj-
nych POT (z wykorzystaniem produktów turystycznych) na rynku krajowym i ryn-
kach zewnętrznych jest Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 
2008–2015. Określono w niej główne działania związane z produktami, takie jak: 
wsparcie promocyjne produktów oraz ich certyfikacja (regionalne i lokalne), szko-
lenia i promocje dobrych praktyk itp. Wskazane są tu także konkretne działania na 
wybranych rynkach zagranicznych z kampaniami „produktowymi” oraz mocne  
i uniwersalne elementy wizerunku Polski, które można promować we wszystkich 
krajach: 

 żywotność – młodość, werwa, energia, widoki na przyszłość;  
 kultura – zarówno dziedzictwo, jak współczesność (bardziej);  
 fizyczna uroda – zwłaszcza różnorodna i piękna przyroda, rozmaitość re-

gionalna;  
 ludzie – gościnność, słowiańskość, polot, piękne Polki;  
 zdrowie – kunszt rolniczy, natura, ekologia, świeżość, kuchnia;  
 miasta – różnorodność, osobowość, ciekawa narracja, puls i dusza, zabytki;  
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 sławni Polacy oraz sławni mieszkańcy ziem polskich – Jan Paweł II, Ko-
pernik, Canaletto, św. Wojciech1.  

 W tabeli 5 przedstawiono obszary produktowe dla badanego typu turystyki 
oferowane na konkretne rynki (dane oparte na wynikach badań przeprowadzonych 
przez POT w 2008 roku, zawartych w Marketingowej strategii…). 

Tabela 5 
 
Najważniejsze obszary produktowe wykorzystywane do promocji turystyki przyrodni-

czej 
 

Kraj Popyt realny Rozpoznawalność top of mind i spontaniczna (%) 
Produkty  

priorytetowe 
Austria  Mazury – 40  
Belgia  Mazury – 18 Góry 

Białoruś   Mazury 
Czechy   Góry, jeziora 
Francja  Tatry – 21 Mazury 

Hiszpania  Tatry – 31, Białowieża, Biebrza, parki narodowe – 28 Przyroda 
Kanada   Przyroda 

Holandia Jeziora  Natura 
Niemcy Mazury Mazury – 49 Natura 

Słowacja Mazury  Przyroda 
USA  Tatry – 16  

Szwajcaria Mazury  Natura 
Ukraina Tatry Tatry – 43  
Węgry  Tatry – 59, Mazury – 31 Przyroda 
Anglia Góry Tatry – 30 Natura 
Włochy Mazury Mazury – 30, Białowieża, PN i krajobrazowe – 20, Tatry – 14 Natura 

ZEA   Przyroda 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Marketingowa strategia Polski w sektorze 
turystyki na lata 2008–2015, POT, 2008. 
 
 Analizując dane otrzymane z 17 rynków, można stwierdzić, że: 

 największym popytem realnym cieszą się niezmiennie oferty związane  
z Mazurami; 

 najbardziej rozpoznawalne miejsca w naszym kraju (związane z przyrodą  
i naturą) to odpowiednio Mazury (średnia wskazań 33,6%) oraz Tatry 
(31%); 

 produktami priorytetowymi w omawianym zakresie są „natura” i „przyro-
da”. 

 Rozpatrując polskie zasoby walorów przyrodniczych wykorzystywanych do 
promocji, należy brać pod uwagę fakt, że turystyka wymaga dobrego stanu środo-
wiska przyrodniczego, a jednocześnie przynosi korzyści finansowe dla regionu, 
może więc stać się narzędziem ochrony przyrody. Wszystko to pod warunkiem 
prowadzenia zrównoważonego rozwoju obszarów turystycznych (tzw. zrównowa-

                                                 
1  Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, POT, 2008. 



Wykorzystanie potencjału turystyki przyrodniczej do promocji Polski 659

żona turystyka). Zrównoważony rozwój w turystyce to zwłaszcza jakość i atrakcyj-
ność produktu turystycznego oferowanego przez destynację. 
 W tabeli 6 przedstawiono potencjał produktowy naszego kraju (w tym zwłasz-
cza w zakresie ofert wykorzystujących walory przyrodnicze), opierając się na in-
formacjach uzyskanych z Regionalnych Organizacji Turystycznych.  
 Wskazany przez ROT potencjał produktowy Polski potwierdza bardzo wysoką 
pozycję tego typu turystyki (związanego ze środowiskiem przyrodniczym): 

 w przypadku wypoczynku nad jeziorami (typ turystyki aktywnej i rekre-
acyjnej) – aż 14 regionów wskazało tę ofertę jako preferowaną na ich tere-
nie (w przypadku województwa lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-
mazurskiego wskazano na pierwszoplanową wartość); 

 w przypadku wypoczynku na obszarach przyrodniczych (typ turystyki ak-
tywnej i rekreacyjnej) – 12 regionów wskazało tę ofertę jako preferowaną 
na ich terenie (w przypadku województwa lubelskiego i opolskiego wska-
zano na pierwszoplanową wartość); 

Tabela 6 
 

Proponowane zakresy produktowe w regionach w układzie rangowym 
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dolnośląskie  1  2 2 3 2 3 3 3 2  
kujawsko-pomorskie   2 2 3 2 3     2 

lubelskie   2 1 2 3 1 3 2  3  
lubuskie   1 2 2 2 1 2 3    
łódzkie   3  3 3 1 1   3  

małopolskie  1  2 2 3 2 3 3 3 1  
mazowieckie   2  2 2 2 2    3 

opolskie  3 2 1 2 2 2 2 3  3  
podkarpackie  1 1 2 1 2 2 2 2  2  

podlaskie   2 2 2 2 2 3 3  3 2 
pomorskie 1  2 3 3 1 1 2 2  3 2 
śląskie  1 3  1 3 1 3   1  
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warmińsko-mazurskie   1 2 2 1 1 3 3  3 1 

wielkopolskie   2  2 2 2 3   3  
zachodniopomorskie 1  1 3 2 1 2 3 3   3 

Razem 2 5 14 12 16 15 16 3 3 2 12 6 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Regionalnych Or-
ganizacji Turystycznych – 2008 r. 
 

 oferta w zakresie turystyki na terenach wiejskich (agroturystyka i ekotury-
styka) – wskazana została przez wszystkie regiony (16 i 15);  

 oferta w zakresie wypoczynku w górach (typ turystyki aktywnej i rekre-
acyjnej) – została wskazana przez 5 regionów; 

 oferta z zakresu turystyki specjalistycznych zainteresowań (oglądanie pta-
ków wymienione jest przez 6 regionów, w tym dla województwa warmiń-
sko-mazurskiego jest to produkt priorytetowy). 

 
 
3. Znaczenie terenów cennych przyrodniczo (w tym objętych programem Na-

tura 2000) dla promocji  
 
 Turystyka jest drogą do pogodzenia potrzeb ochrony walorów przyrodniczych 
z zainteresowaniami i potrzebami turystów, a także z interesami branży turystycz-
nej. Zrównoważona turystyka może być wręcz wsparciem dla ochrony terenów 
cennych przyrodniczo. Tym niezaprzeczalnym atutem są w naszym kraju tereny 
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objęte ochroną w ramach programu Natura 2000. Poprzez ich rozwój i promocję, 
jako obszarów cennych przyrodniczo, turystyka może dawać szansę godnego życia 
lokalnym społecznościom, może też stanowić konkurencję dla tych dziedzin rozwo-
ju, które są bardziej szkodliwe dla środowiska. Niestety nie zawsze tak się dzieje, 
gdyż działalność turystyczna może mieć ogromny wpływ na środowisko naturalne, 
co nie zawsze jest korzystne, a czasami powoduje wręcz zupełną jego degradację. 
Dlatego ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, że przyroda jest jednym z najważ-
niejszych walorów naturalnych, które przyciągają turystów do Polski.  
 Do potencjalnych korzyści, które mogą płynąć z wykorzystania wyżej wymie-
nionych obszarów dla rozwoju turystyki w naszym kraju, możemy zaliczyć m.in.2:  

 wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju o znacznym bogactwie przyrod-
niczym (bogaty potencjał promocyjny); 

 obecność obszaru Natura 2000 na terenie danego regionu może być czyn-
nikiem promującym pod kątem usług (przede wszystkim turystycznych)  
i może stać się rozpoznawalną marką tych terenów, a tym samym może się 
przyczyniać do zwiększania przychodów z turystyki; 

 potencjał przyrodniczy Natura 2000 – to atrakcyjniejszy produkt turystycz-
ny, a tym samym i możliwość poszerzenia oferty turystycznej (powoduje 
wzrost zainteresowania tymi obszarami wśród turystów i może być czynni-
kiem budzącym popyt na usługi turystyczne); 

 zwiększenie zatrudnienia w sektorze turystyki na tych obszarach.  
 Jak widać z powyższego, często wbrew obawom (zwłaszcza przedstawicieli 
samorządów na terenach, na których wyznaczono obszary Natura 2000), tereny te 
stają się magnesem dla turystów i swoistą marką regionu czy gminy, a nie jej utra-
pieniem, gdyż nie są one wyłączone spod użytkowania turystycznego, poza przy-
padkami (terenami i gatunkami) objętymi prawem ochrony ścisłej, w których żadna 
gospodarka nie może być prowadzona). 
 W dokumencie MSiT pt. Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku określono, 
następujące kwestie: 

 na obszarach szczególnie cennych (wraz z otulinami), zwłaszcza parków 
narodowych, rezerwatów przyrody i w części obszarów stanowiących sieć 
Natura 2000, turystyka winna być podporządkowana ochronie przyrody  
i różnorodności biologicznej (cel operacyjny IV.1); 

 należy podjąć działania w celu wdrożenia systemu ułatwień i wzorcowych 
rozwiązań dla rozwoju proekologicznej infrastruktury turystycznej na ob-
szarach i ich otulinach. Działanie to ma także na celu dostosowanie rozwo-

                                                 
2  Opracowanie własne na podstawie www.natura2000.org.pl. 



Jacek Olszewski 662 

ju przestrzeni turystycznej do wymogów koncepcji Europejskiej Sieci Ob-
szarów Natura 2000 (działanie IV.1.2)3.  

 Jednocześnie działalność turystyczną należy na tych terenach prowadzić we-
dług następujących zasad: 

 poszanowanie dla zasobów przyrodniczych oraz zasad istnienia wyżej wy-
mienionych obszarów;  

 przemyślane inwestycje związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, 
zgodne z wymogami obszarów, podlegające ocenie oddziaływania na śro-
dowisko; 

 promowanie przyjaznych przyrodzie form turystyki, takich jak: wędrówki 
piesze, kajakarstwo, jeździectwo, turystyka rowerowa itd.; 

 unikanie organizacji turystyki masowej na wyżej wymienionych obszarach 
lub organizowanie jej w ograniczonym stopniu, z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności; 

 oszczędne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi; 
 promowanie rozbudowy urządzeń turystycznych chroniących region przed 

nadmierną i zbyt swobodną, bo szkodliwą dla środowiska, penetracją tury-
styczną (wiaty, wieże widokowe, miejsca postojowe, pola biwakowe, 
ścieżki rowerowe, szlaki konne itp.); 

 specjalistyczne przygotowanie oferty turystyki przyrodniczej i gospodarki 
turystycznej funkcjonującej zgodnie z nowymi przepisami i znanymi 
już zasadami zrównoważonego rozwoju; 

 jeśli zainteresowanie danym obszarem przez turystów jest tak duże, że ich 
fizyczna obecność na obszarze chronionym zagraża przyrodzie, powinno 
się pomyśleć o przeniesieniu głównego nurtu ruchu poza obszar, np. do 
centrów edukacji ekologicznej, do innych atrakcji związanych z przyrodą  
i kulturą, ale poza obszarem; 

 współpraca branży turystycznej i podmiotów ustawowo chroniących przy-
rodę z innymi instytucjami turystycznymi (zwłaszcza prowadzącymi dzia-
łalność krajoznawczą PTTK, ZHP)4. 

 Dotychczasowe działania promocyjne terenów bogatych przyrodniczo prowa-
dzone są z powodzeniem przez wiele instytucji. Poniżej przedstawiono kilka z nich. 
 1) Projekt EDEN – Modelowe Destynacje Turystyczne Europy  
 Jest to projekt zainicjowany przez Komisję Europejską w 2006 roku, a Polska 
dołączyła do niego w roku 2009 (koordynatorem polskiej edycji projektu jest POT). 
Każdego roku Komisja Europejska w bliskiej współpracy z krajowymi organami 
odpowiedzialnymi za turystykę wybiera temat oraz po jednym ośrodku turystycz-

                                                 
3  Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 

2008. 
4  www.natura2000.org.pl, 2009. 
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nym z każdego kraju uczestniczącego (w konkursie uczestniczą 23 kraje). Co roku 
wybierany jest inny motyw przewodni konkursu – w 2009 roku była to „Turystyka  
i obszary chronione”. 
 EDEN to projekt promujący mało znane destynacje turystyczne o niepowta-
rzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów, 
rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Edycja te-
goroczna obejmuje i wykorzystuje w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku 
przyrodnicze tereny prawnie chronione, w tym obszary należące do sieci Natura 
2000. 
 Konkurs ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych 
obszarów turystycznych, charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Wśród korzyści płynących dla de-
stynacji, która uzyska tytuł, należy przede wszystkim wymienić:  

 prawo posługiwania się tytułem „Modelowej Destynacji Turystycznej Eu-
ropy” – EDEN oraz włączenie w sieć Modelowych Destynacji Turystycz-
nych Europy, promowanych m.in. za pośrednictwem europejskiego portalu 
Visit Europe; 

 wykorzystanie tych terenów w działaniach promocyjnych Polskiej Organi-
zacji Turystycznej (m.in. udział w targach turystycznych w kraju i za gra-
nicą). 

 2) „Rzeczpospolita Ptasia” (zwycięzca polskiej edycji Najlepsza Polska De-
stynacja EDEN 2009) 
 Jest to inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, której 
celem jest zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Ujście Warty. Ma ona na 
celu uatrakcyjnienie nieznanego powszechnie regionu Polski dla ruchu turystyczne-
go oraz przyczynienie się do promocji Parku Narodowego Ujście Warty, Parku 
Krajobrazowego Ujście Warty i obszaru Natura 2000, a także do tworzenia warun-
ków dla rozwoju rodzimej bazy turystycznej.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Środowisko, w którym uprawiana jest turystyka, ma istotne znaczenie dla 
turysty i jest podstawą rozwoju turystyki. Jeśli środowisko jest nieatrakcyjne, bar-
dzo trudno jest, nawet posiadając znakomite pozostałe walory turystyczne, przycią-
gnąć turystę. Dlatego ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, że przyroda to jeden  
z najważniejszych walorów naturalnych, które przyciągają turystów, zwłaszcza 
zagranicznych do Polski. Jednocześnie należy pamiętać, że prowadzenie funkcji 
turystycznych na tych obszarach może odbywać się pod warunkiem prowadzenia 
polityki tzw. zrównoważonej turystyki. Ten typ turystyki jest drogą do pogodzenia 
potrzeb ochrony walorów przyrodniczych z zainteresowaniami i potrzebami tury-



Jacek Olszewski 664 

stów i branży turystycznej, dając tym samym impuls do tworzenia zwłaszcza no-
wych produktów turystycznych oferowanych przez destynację. 
 Analizując dane uzyskane w badaniach przeprowadzanych przez Polską Or-
ganizację Turystyczną oraz otrzymane od Regionalnych Organizacji Turystycz-
nych, należy stwierdzić, że nasz kraj posiada bardzo duże walory przyrodnicze,  
z powodzeniem wykorzystywane w promocji (na rynek krajowy i rynki zewnętrz-
ne). Świadczą o tym także informacje uzyskiwane z rynków zagranicznych, na 
których prowadzone są działania POT (we współpracy z 14 POIT). 
 Kolejnym atutem polskiej oferty przyrodniczej, jest także występowanie  
w naszym kraju terenów objętych obszarem Natura 2000. Potencjał przyrodniczy 
tych terenów to atrakcyjniejszy produkt turystyczny, a tym samym i możliwość 
poszerzenia oferty turystycznej (powoduje wzrost zainteresowania tymi obszarami 
wśród turystów i może być czynnikiem budzącym popyt na usługi turystyczne). 
 Ważne jest jednak, abyśmy wspólnie nasze zasoby przyrodnicze kraju w mą-
dry i przemyślany sposób wykorzystali na potrzeby dzisiejszych i przyszłych tury-
stów. 
 
 

THE USAGE OF THE POTENTIAL OF THE NATURAL TOURISM  
TO PROMOTE POLAND 

 
 

Summary 
 
 Environment in which tourism is grown, is important for a tourist, and is the basis 
for tourism development. If the environment is unattractive, it is very difficult, even 
having the other great tourist attractions, to attract tourists. Therefore, it is important to 
realize, that nature is one of the most important natural assets that attract tourists, espe-
cially foreigners to Poland. Simultaneously it must be remembered that the conduct of 
the tourism function in these areas may be subject to the so-called “Sustainable tourism” 
policy. This type of tourism is a way to reconcile the need of natural values conserva-
tion with the interests and needs of tourists and the tourism industry, thereby giving an 
impulse to create new tourist products in particular, offered by distillation.  
 Analyzing the data obtained in studies carried out by the Polish Tourist Organiza-
tion and received from the Regional Tourist Organization, it should be noted that our 
country has a very high natural value, successfully used in promotion (domestic and 
external markets). The information derived from foreign markets give evidence, where 
POT efforts are conducted (in collaboration with 14 POIT).  
 Another advantage of our “natural” offer is that we also posses sites which are 
included in Nature 2000 area. Natural potential of these areas are more attractive tourist 
product, and thus occur the possibility of expanding the tourist offer (causes an increase 
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in interest in these areas among tourists and could be factor of demand for tourism ser-
vices). 
 It is, however, important to use together our country's natural resources in a wise 
and thoughtful manner for the requirements of present and future tourist’s. 
 

Translated by Marta Rygielska 
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OBSZARY CHRONIONE JAKO MIEJSCE TURYSTYKI AKTYWNEJ –  
KONFLIKTY I WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZATORÓW I UŻYTKOWNIKÓW 

TERENÓW REKREACYJNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obszary chronione w sąsiedztwie wielkich miast są naturalnym miejscem 
wypoczynku dla mieszkańców aglomeracji. W przypadku aglomeracji poznańskiej 
wybór podmiejskich obszarów rekreacyjnych motywują tradycja, uwarunkowania 
geograficzne oraz typ urbanizacji. W tradycji wypoczynku poznaniaków najmocniej 
utrwaliły się destynacja południowa (Wielkopolski Park Narodowy) i północna 
(Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka). Badania z lat 90. XX w.1 oraz późniejsze2 
wskazują na utrzymywanie się tej tendencji. Użytkowanie obszarów chronionych  
w sąsiedztwie wielkich miast jest istotne ze względu na coraz większą dostępność 
tych obszarów, będącą z jednej strony efektem łatwiejszej komunikacji, a z drugiej 
– włączenia obszarów chronionych w zakres oddziaływania urbanizacji miejskiej3. 
Czynnikiem społecznym, potencjalnie niosącym negatywne skutki dla przyrody, 
jest uleganie modom na agresywne wobec środowiska formy wypoczynku (jeź-

                                                 
1  D. Sołowiej, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego 

człowieka w wybranych systemach rekreacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 1992, s. 165.  
2  B. Raszka, K. Kasprzak, Analiza zmian użytkowania otuliny Wielkopolskiego Parku Na-

rodowego w granicach gminy Mosina w latach 2002–2006, w: Planowanie przestrzenne. Szanse  
i zagrożenia społeczno-środowiskowe, red. S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 2007, s. 373–384. 

3  K. Kasprzak, B. Raszka, Zmiany użytkowania przestrzeni w sąsiedztwie obszarów chro-
nionych, w: Krajobraz i bioróżnorodność, red. S. Karczmarek, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 62–81.  
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dziectwo, quady, sporty motorowodne)4. W przypadku Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka zauważa się kompilację tych elementów – rozwój „ramion urba-
nizacji” wokół Parku oraz rosnącą liczbę ośrodków jeździeckich na obrzeżach 
Puszczy Zielonki jako odpowiedź na zainteresowanie nowych mieszkańców taką 
formą wypoczynku. Turystyka jako gałąź gospodarki narodowej musi reagować na 
wzmożony popyt właściwą podażą. Istotne jest, aby podaż odpowiadała popytowi 
pod względem skali i – co szczególnie ważne w przypadku świadczenia usług – 
jakości. W sytuacji, gdy usługi te mają być realizowane we wrażliwym środowisku 
przyrodniczym (obszar chroniony – park krajobrazowy) i szczególnego sektora 
(wypoczynku) w jego ekskluzywnej i kosztownej formie (jeździectwo), tym bar-
dziej trudne staje się pogodzenie dwóch wymogów: zachowania środowiska przy-
rodniczego we względnej stabilności oraz zapewnienia komfortu wypoczynku po-
przez spełnienie wymagań użytkowników i wysoką jakość usług. 
 
 
1. Cel i metody pracy 
 
 Celem niniejszego opracowania było określenie, na ile zagospodarowanie 
rekreacyjne Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka odpowiada intensywnie roz-
wijającej się w ostatnich latach w jego sąsiedztwie hippice oraz na ile narastający 
popyt na tego typu formę rekreacji wymusił zmiany w infrastrukturze i czy zago-
spodarowanie odpowiada potrzebom, dając pełnię usług, komfort i bezpieczeństwo. 
Jako metody badawcze zastosowano wywiad bezpośredni oraz obserwację uczest-
niczącą5. Wywiady prowadzono od maja do września 2009 roku z właścicielami  
6 stajni („Rancho” Dębogóra, „Dominanta” Kicin, „Liljówka” Stęszewko, „Stajnie 
Łopuchowskie” Łopuchowo, „Karczma Stajenka” Boduszewo, „Traperska Osada” 
Bolechówko – rysunek 1), przedstawicielami podmiotów zarządzających PKPZ 
(Nadleśnictwo Łopuchówko, Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka, Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego) oraz odbiorcami usług – 
trenerami i jeźdźcami korzystającymi z istniejących tras. W ramach obserwacji 
uczestniczącej współautorka badań (Hanna Szykowna) przejechała konno wszystkie 
istniejące w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka trasy konnej jazdy. Ponadto 
przeanalizowano dokumenty prawne i planistyczne dotyczące Parku Krajobrazowe-

                                                 
4  K. Kasprzak, B. Raszka, Konflikt funkcji i użytkowania na przykładzie wykorzystania re-

kreacyjnego Jeziora Dymaczewskiego (Rynna Witobelsko-Dymaczewska) w Wielkopolskim Parku 
Narodowym, w: Krajobraz – turystyka – ekologia, red. M. Pietrzak, „Problemy Ekologii Krajo-
brazu” 2003, Warszawa, tom XI, s. 13–37. 

5  W. Siwiński, Empiryczne badania społeczne w dziedzinie turystyki i rekreacji (zarys me-
todologii badań naukowych), Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki – 
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 2006, s. 409. 



Obszary chronione jako miejsce turystyki aktywnej… 669

go Puszcza Zielonka oraz literaturę tematu związaną z przedmiotowym zagadnie-
niem.  

 
Rys. 1. Lokalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (PKPZ) na tle aglomeracji 
poznańskiej  

Cyframi 1-6 oznaczono ośrodki jeździeckie analizowane w artykule: 1 – „Stajnie Łopu-
chowskie” Łopuchowo, 2 – „Karczma Stajenka” Boduszewo, 3 – „Traperska Osada” 
Bolechówko, 4 – „Dominanta” Kicin, 5 – „Rancho” Dębogóra, 6 – „Liljówka” Stę-
szewko. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
2. Krótka charakterystyka terenu 
 
 Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (dalej PKPZ) położony na północny 
wschód od Poznania obejmuje6 obecnie ok. 12 000 ha, a w momencie ustanowienia7 
– 10 000 ha. Administracyjnie leży w granicach pięciu gmin – Czerwonak, Muro-
wana Goślina, Pobiedziska, Kiszkowo, Skoki. Ten atrakcyjny przyrodniczo i kultu-
rowo obszar był przedmiotem chaotycznego zagospodarowania już przed ustano-
                                                 

6  Rozporządzenie nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 18 kwietnia 2005 r. w sprawie 
ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 49,  
poz. 1527).  

7  Rozporządzenie nr 5/93 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 września 1993 r. w spra-
wie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego  
z 1993 r. Nr 13, poz. 149).  
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wieniem Parku Krajobrazowego. Nigdy w pełni i racjonalnie nie wykorzystano 
potencjału, szczególnie zasobów kulturowych, a stworzono zagrożenia dla ekosys-
temów tego terenu8,9. Blisko 80% powierzchni Parku zajmują tereny leśne (Lasy 
Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko), z których część (4 034,43 ha) stanowią 
lasy doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Nadleśnictwo Do-
świadczalne Zielonka). Na terenie Parku znajdują się 22 jednostki osadnicze. Naj-
większe z nich to: Dąbrówka Kościelna, Kamińsko, Tuczno, Kicin, Stęszewko. 
Największe skupisko miejscowości występuje w rejonie jezior: Kamińskiego, Miej-
skiego Pławno i rynny Stęszewsko-Wronczyńskiej. W gminach otaczających Park 
zamieszkuje (dane gmin z 2008 roku) ok. 65 000 mieszkańców. Sytuacja ludno-
ściowa jest dynamiczna ze względu na migracje wywołane intensywną urbanizacją. 
Najbliższe w stosunku do granic parku i otuliny oferty inwestycyjne związane  
z turystyką pojawiły się w gminie Kiszkowo (Rybno Wielkie – baza hotelowa, 
Węgorzewo – hotel i ośrodek rehabilitacyjny). Pozostałe obszary tworzące otulinę 
parku przeznaczane są przez urzędy gmin w większości pod zabudowę mieszka-
niową (gm. Czerwonak – rejon Kicina, Milna, gm. Murowana Goślina – Bodusze-
wo) lub aktywizację gospodarczą (gm. Skoki – Sława Wlkp.).  
 
 
3. Wyniki badań 
 
3.1. Jazda konna w świetle wypowiedzi przedstawicieli instytucji zarządzających 
PKPZ  
 
 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, którego 
zadaniem jest m.in. ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych oraz histo-
ryczno-kulturowych parków krajobrazowych i ich otulin utworzonych na terenie 
województwa wielkopolskiego, nie nawiązał współpracy z Nadleśnictwami i nie 
posiada informacji na temat tras konnych na terenie Parku. Zespół Parków Krajo-
brazowych nie widzi potrzeby współpracy i nie ingeruje w decyzje Nadleśnictw.  
 Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina zajmuje się promocją ośrodków 
jeździeckich działających na terenie gminy, a także współpracuje ze Związkiem 
Międzygminnym Puszcza Zielonka (dalej: ZMPZ). Instytucja ta za jeden z podsta-
wowych celów działalności przyjęła rozbudowę i porządkowanie infrastruktury 
turystycznej, a w szczególności: stworzenie strategii rozwoju turystyki, opracowa-
nie mapy turystyczno-rowerowej, opracowanie systemu szlaków rowerowych, roz-
budowę i renowację infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego 
                                                 

8  Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, 2001–2004 (proj. generalny:  
B. Raszka), mscr., Poznań.  

9  K. Kasprzak, B. Raszka, Ochrona przestrzeni Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, 
„Ekonomia i Środowisko” 2006, nr 2(30), Białystok, s. 140–164. 
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Puszcza Zielonka i okolic. Związek współpracuje z Nadleśnictwem Łopuchówko, 
lecz sam nie inicjuje tworzenia tras konnych, natomiast opiniuje i znakuje trasy. 
Turystyki konnej nie umieszczono w opracowanej przez ZMPZ strategii rozwoju 
turystyki na terenie puszczy, co tłumaczono brakiem możliwości przewidzenia 
liczby i miejsca usytuowania nowych ośrodków jeździeckich. Zauważono jednak 
konieczność tworzenia tras konnych ze względu na rosnącą liczbę ośrodków jeź-
dzieckich i gospodarstw agroturystycznych. Dostrzegane są niebezpieczeństwa 
wynikające ze złej infrastruktury i złej organizacji wypoczynku, których przejawem 
jest zagęszczenie szlaków pieszych i rowerowych, a także konflikt między różnymi 
użytkownikami. Krytykuje się pomysł jazdy konnej po wąskich ścieżkach w lesie, 
pozytywnie natomiast traktowana jest jazda w otwartym terenie. Zdaniem przed-
stawicieli ZMPZ Puszcza Zielonka jest zbyt małym obszarem na bezkonfliktowe 
istnienie dużej liczby odmiennych szlaków, natomiast duża liczba stajni w okoli-
cach parku powoduje, że istnieje konieczność wytyczenia tras przejazdu również  
w lesie.  
 Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwa Łopuchówko znajduje się  
ok. 100 km tras konnych. Nadleśnictwo stara się prowadzić szlaki terenami atrak-
cyjnymi, lecz z dala od stref ochrony ptaków. Najczęściej są to drogi należące do 
Nadleśnictwa. Wytyczenie trasy konnej po drodze innego właściciela wiąże się  
z koniecznością uzgodnienia jej przebiegu z właścicielem – gminą lub osobą pry-
watną. Każdy ośrodek jeździecki usytuowany na terenie zarządzanym przez Nadle-
śnictwo Łopuchówko ma dostęp do szlaku, najczęściej tworzącego różnej długości 
pętlę. Przed wytyczeniem tras konnych zorganizowano spotkanie z właścicielami 
okolicznych stajni, przedyskutowano przebieg tras i poznano wzajemne oczekiwa-
nia, jednakże ostatecznie stajnie nie miały wpływu na przebieg trasy im udostęp-
nianej. Nowo powstałe stajnie są informowane o istniejących szlakach lub tworzony 
jest szlak specjalnie dla nich.  
 Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka zawiaduje fragmentem PKPZ, przez 
który przechodzi fragment szlaku konnego (tzw. „wilczy szlak”, dł. 220 km od 
stajni „Liljówka” w Stęszewku do Lubniewic na ziemi lubuskiej), wytyczony przez 
właścicieli ośrodka jeździeckiego. Przecina on Puszczę Zielonkę w jej wschodniej 
części. Innych tras konnych na terenie Nadleśnictwa nie ma. Nie ma też planów 
tworzenia nowych ze względu na duże zagęszczenie szlaków pieszych i rowero-
wych w tej części parku oraz obecność rezerwatów przyrody. Jeźdźcy mają do dys-
pozycji drogi publiczne oraz historyczne trakty, którymi mogą się poruszać bez 
ograniczeń.  
 
3.2. Jazda konna po PKPZ w świetle wypowiedzi właścicieli stajni 
 
 Zarządca stajni „Stajnie Łopuchowskie” w Łopuchowie nie zamierza korzy-
stać z terenów Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, ze względu na znaczną 
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odległość od parku i konieczność przekroczenia ruchliwej drogi. Wycieczki odby-
wać się będą częściowo po prywatnym terenie należącym do właściciela stajni lub 
w lasach poza PKPZ (nie był świadomy, że w granicach każdego lasu obowiązuje 
jazda po wyznaczonych ścieżkach lub drogami publicznymi). Właściciel stajni 
„Rancho” w Dębogórze stwierdził, że jazda po puszczy jest zabroniona prawnie  
i odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi na następne pytania.  
 „Traperska Osada” w Bolechówku koło Owińsk nie prowadzi regularnych 
jazd, dlatego wyjazdy w teren nie są częste. Właściciel ośrodka nigdy nie doświad-
czył problemów związanych z jazdą terenową. Korzysta on z tras wyznaczonych 
przez Nadleśnictwo Łopuchówko i uznaje teren za wystarczająco przygotowany, 
gdyż trasy są oznakowane, a wymagania jeźdźców nie są wygórowane.  
 Gospodarstwo agroturystyczne „Karczma Stajenka” w Boduszewie leży na 
terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka, na którym brak 
tras dla jeźdźców. Park nie jest często użytkowany przez jeźdźców tej stajni, gdyż 
ośrodek zajmuje się końmi prywatnymi, często sportowymi, a ich jeźdźcy nie zgła-
szają potrzeby wyjazdów w teren. W przypadku koni rekreacyjnych przeszkodą jest 
brak satysfakcjonujących i bezpiecznych tras konnych oraz strach przed urazem lub 
kontuzją konia na pozostałych drogach. Stosunki między ośrodkiem jeździeckim  
a zarządcą oceniono jako dobre. 
 Ośrodek „Liljówka” w Stęszewku korzysta z trasy (tzw. „wilczy szlak”) wyty-
czonej w 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Turystyki Konnej i Al-
ternatywnej „Traper”, który kilkukilometrowym fragmentem biegnie przez puszczę, 
po terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka. Szlak obec-
nie nie jest w całości użytkowany, jednak odcinek w okolicach stajni „Liljówka” 
jest regularnie wykorzystywany podczas rekreacyjnych wyjazdów i jest chwalony 
za dobre utrzymanie i wyraźnie oznakowanie. Zdaniem rozmówcy, stosunek za-
rządcy terenu (Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka) do akcji tworzenia szlaku 
był negatywny. Nadleśnictwo pierwotnie proponowało przebieg wyłącznie drogami 
publicznymi, asfaltowymi, nie zapewniającymi dobrych warunków wielokilome-
trowej jazdy. Trasy często były zmieniane, ze względu na występowanie różnych 
gatunków zwierząt. Ostatecznie udało się wykorzystać leśne dukty, choć – jak 
twierdzą rozmówcy – stosunek leśniczych do jazdy konnej w lesie był i jest bardzo 
negatywny. Zdaniem rozmówców PKPZ jest traktowany przez Nadleśnictwo Do-
świadczalne jak las prywatny.  
 
3.3. Jazda konna po PKPZ w ocenie użytkowników 
 
 Zdaniem trenerów, trasy wyznaczone przez Nadleśnictwo Łopuchówko nie są 
drogami nadającymi się do jazdy konnej. W większości są to drogi publiczne, ubite, 
twarde i kamieniste. Trasy prowadzi się skrajem lasu, często spotyka się na nich 
samochody stwarzające niebezpieczeństwo dla konia i jeźdźca. Szczególnie kryty-
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kowano odcinek szlaku w okolicy Kicina, który przechodzi na łuku drogi, co wy-
klucza ten fragment z użytkowania. Zawodnik WKKW potrzebuje tras zróżnicowa-
nych, o amortyzującej nawierzchni, umożliwiających trening kondycyjny konia  
w galopie. Żadna ze ścieżek zaproponowanych przez nadleśnictwo nie spełnia 
oczekiwań trenera WKKW. Można po nich poruszać się wyłącznie stępem, co nie 
jest atrakcyjne dla jeźdźca i nie spełnia funkcji treningowej. Ponadto czas przejazdu 
wymagany do pokonania trasy jest zbyt długi w stosunku do czasu treningu. Ozna-
kowanie szlaków (pomarańczowe kółko) jest mylące i często umieszczone 
w niewidocznych miejscach (przez innych użytkowników terenu taka symbolika nie 
jest kojarzona z trasą konnej jazdy). Dużo lepiej przystosowane do jazdy konnej są 
okolice stajni „Liljówka” w Stęszewku (wilczy szlak), gdzie trasa wiedzie drogami 
leśnymi.  
 Zdaniem użytkowników, tras konnych jest za mało, ich sieć powinna być 
gęstsza, analogicznie do szlaków rowerowych. Powinna być możliwość przejecha-
nia konno przez całą puszczę, co pozwoliłoby odwiedzić różne stajnie. Współpraca 
między stajniami jest dobra, dlatego możliwe byłyby rajdy konne przez puszczę. 
Brakuje mapek szlaków konnych, przez co turysta nie może zaplanować tras prze-
jazdu i określić czasu wypoczynku. Szlaki są długie, ale nie dają możliwości zmian 
trasy. Zastrzeżenia budzi również stosunek Nadleśnictwa do jeźdźców. Chodzi  
o takie zachowania, jak niepowiadamianie stajni o polowaniach z nagonkami czy 
umieszczanie ambon przy szlaku konnym.  
 
3.4. Opinia z autopsji (obserwacja uczestnicząca) współautorki artykułu 
 
 Trasy konne w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka nie gwarantują bez-
pieczeństwa ani koniom, ani jeźdźcom. Koniom – ze względu na nieodpowiednie 
podłoże, jeźdźcom zaś – ze względu na poprowadzenie tras po drogach publicz-
nych, na których obok koni pojawiają się inni użytkownicy (piesi, rowerzyści, sa-
mochody). Z obserwacji wynika, że kierowcy nie wiedzą, jak się zachować na dro-
dze podczas spotkania z jeźdźcem. Odcinek ok. 200 metrów prowadzi drogą bru-
kowaną, która nie powinna być użytkowana przez konie.  
 Zwrócono uwagę na nieczytelne oznakowanie szlaku konnego, tzn. znaki były 
niewidoczne, zakryte gałęziami drzew. Ponadto dla przeciętnego turysty pomarań-
czowe kółko symbolizujące trasę konnej jazdy jest niezrozumiałe – kojarzy się  
z oznakowaniem drzew przeznaczonych do wycięcia. Trasy konne są zbyt długie, 
niemożliwe jest pokonanie całego szlaku w ciągu jednego wyjazdu w teren, jest 
więc on wykorzystywany tylko fragmentarycznie.  
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4. Omówienie wyników 
 
 Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko znajduje się ok. 100 km tras konnych, 
w większości jednak zostały one poprowadzone w lasach znacznie oddalonych od 
Puszczy Zielonka i nie należących do parku (m.in. Wierzenica, Raduszyn, Biedru-
sko, Dębogóra). Nadleśnictwo Łopuchówko próbuje dostosować teren PKPZ do 
potrzeb jeźdźców, jednak ostateczne efekty nie są zadowalające. Stajnia w Kicinie 
jest jedynym takim obiektem leżącym na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, do 
którego prowadzi szlak konny, wyznaczony w granicach Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka. Jednak trasę wyznaczono głównie drogami publicznymi,  
w większości biegnącymi wzdłuż lasu – przydatność dla jeździectwa jest więc wąt-
pliwa. Szlaki turystyczne (narciarskie, rowerowe, konne) nie mogą być prowadzone 
w sposób zagrażający turystom10. Oznacza to, że niedopuszczalne jest wyznaczanie 
szlaków konnych po drogach publicznych, dopuszczających inny typ ruchu. Dla 
potrzeb rekreacyjno-sportowych najlepsza byłaby trasa, którą można pokonać 
w godzinę. Trasa taka powinna przebiegać przez urozmaicony, interesujący krajo-
brazowo i zmienny teren, o dobrym, nieubitym podłożu.  
 Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz Urząd Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, przy współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko, również podejmują 
prace nad utworzeniem szlaków, lecz są to działania szczątkowe. Nadleśnictwo 
Doświadczalne Zielonka jest w tym względzie bierne. Rozmówcy dali wyraźnie do 
zrozumienia, że dla NDZ jeźdźcy są intruzami w lesie i nie ma potrzeby wykazania 
jakiejkolwiek inicjatywy dla powstania infrastruktury służącej hippice. Zdaniem 
właścicieli ośrodków jeździeckich Nadleśnictwo jest mało otwarte na współpracę  
i niechętne porozumieniu się. 
 Symbolika stosowana przez PTTK do oznakowania tras nie przemawia do 
wyobraźni innych grup turystów. Ponadto stwierdzono techniczne błędy oznakowa-
nia, a mianowicie: brak znaków zmiany przebiegu trasy (skrętu, rozwidlenia), znaki 
wprowadzono w zbyt dużych odstępach, pojawiały się zbyt daleko za skrzyżowa-
niami. Brakuje znaków informujących kierowców jadących drogą publiczną o po-
czątku szlaku konnego. Bardzo niebezpieczne jest skrzyżowanie trasy konnej  
z drogą publiczną w Kicinie. Przejazd wytyczono na zakręcie, widoczność zmniej-
szają drzewa rosnące przy drodze. Zdaniem oceniających, trasę jazdy konnej przy-
gotowano z punktu widzenia osoby poruszającej się samochodem, a nie konno.  
 Najgorsze warunki do jazdy terenowej mają „Stajnie Łopuchowskie” w Łopu-
chowie oraz „Karczma Stajenka” w Boduszewie. Jeźdźcy mogą korzystać wyłącz-
nie z dróg publicznych i, ze względu na niebezpieczeństwo z tym związane, zwykle 
rezygnują z jazdy terenowej. Lepsze warunki mają ośrodki jeździeckie w Stęszew-

                                                 
10  Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Polskie Towarzystwo Turystyczno- 

-Krajoznawcze, 2007 (wersja cyfrowa). 
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ku i Kicinie. „Liljówka” ma do dyspozycji własny szlak, opracowany przez osoby 
zainteresowane korzystaniem z niego, prawidłowo zaprojektowany i oznakowany. 
Poprowadzony jest leśnymi ścieżkami, ma wyraźne oznakowanie, jazda jest bez-
pieczna i przyjemna dla koni i jeźdźców. 
 Na podstawie rozmów z przedstawicielami Nadleśnictw Parku Krajobrazowe-
go Puszcza Zielonka można zanegować tezę, że jazda konna wpływa wybitnie nisz-
cząco na leśne podłoże. Wpływ ten zależy bowiem od natężenia użytkowania. 
Twierdzenie to znajduje poparcie w literaturze11, zaliczającej jeździectwo do form 
rekreacji, które nieznacznie lub wcale nie oddziałują na środowisko (plażowanie  
w zieleni oraz zajęcia w parkach rozrywki i zabawy w przyrodzie oddziałują na 
środowisko w stopniu wysokim lub bardzo wysokim). W przypadku PKPZ oddzia-
ływanie umniejsza niska intensywność przejazdów przez las. Konie nie wykraczają 
poza wyznaczone ścieżki, więc nie stanowią bezpośredniego zagrożenia ani dla 
runa leśnego, ani dla pędów roślin. Dobrym przykładem niwelowania konfliktów  
w użytkowaniu rekreacyjnym środowiska są doświadczenia szwedzkie (wiedza  
z autopsji, m.in. z Parku Narodowego Tyreso). Z wyjątkiem parków narodowych  
i rezerwatów przyrody, w Szwecji można jeździć na terenie każdego lasu. Zasady 
normuje prawo zwyczajowe, przełożone na tzw. allemansrätten, czyli „prawo każ-
dego człowieka”12, dające każdemu możliwość korzystania z prywatnej ziemi in-
nych osób i sprowadzone do zasady: „nie przeszkadzaj, nie niszcz”. W przypadku 
sportów konnych propaguje się następujące zachowania: unikać jazdy po wrażli-
wych terenach (podmokłe łąki, zadrzewione pastwiska, bagna, tereny bardzo su-
che); szczególnie uważać jesienią i wiosną, gdy grunt jest mokry i miękki; uzyskać 
zgodę właściciela ziemi, jeśli chce się jeździć na jego terenie regularnie; unikać 
jazdy po znaczonych i przygotowanych trasach narciarskich.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Obszar Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w Strategii rozwoju krajo-
wego produktu turystycznego13 został wymieniony jako jeden z dziesięciu atrakcyj-
nych obszarów z punktu widzenia walorów naturalnych oraz z punktu widzenia 
walorów antropogenicznych. Pełnienie funkcji rekreacyjno-turystycznej na terenie 
PKPZ musi przebiegać z zachowaniem wymogów ochrony zasobów przyrody, 
przewidzianych dla parków krajobrazowych, w tym należy zachować zakaz lokali-

                                                 
11  A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1997, s. 240.  
12  Hästen och allemansrätten, folder wydany przez Hästnäringens Kvalitets – och Miljöråd, 

Sztokholm 2002 (tłumaczenie H. Szykowna na potrzeby artykułu).  
13  Za: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, projekt, 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań 2007, (wersja cyfrowa). 
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zacji inwestycji powodujących degradację środowiska. Z kolei już w 1999 roku  
w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zapisa-
no: „rekreację traktować trzeba – z jednej strony – jako działalność gospodarczą 
aktywizującą życie, z drugiej – jako niezbywalne prawo każdego mieszkańca do 
wypoczynku i do korzystania ze środowiska przyrodniczego”14. PKPZ w planie 
województwa jest jednym z trzynastu wyznaczonych rejonów o szczególnie ko-
rzystnych warunkach dla rozwoju rekreacji, charakteryzujących się walorami przy-
rodniczo-krajobrazowymi i kulturowymi oraz zainwestowaniem rekreacyjnym, 
którego jednak w chwili obecnej nie można uznać za zadowalające. Konieczna jest 
współpraca między nadleśnictwami a stajniami. Wyniki badań pokazują, że pomi-
mo spotkania z właścicielami stajni, utworzone szlaki nie spełniają wymagań jeźdź-
ców. Sposobem na poprawę relacji między nadleśnictwem a użytkownikami byłaby 
aktywna współpraca i stały kontakt.  
 Istniejące trasy nie spełniają oczekiwań jeźdźców i wymagają zmian. Pętle, 
jakie mają do dyspozycji jeźdźcy, są za długie. W większości przypadków pokona-
nie całej trasy wymagałoby kilkugodzinnej jazdy. Lepszym rozwiązaniem byłoby 
tworzenie szlaków krótszych, prowadzonych po mniejszym obszarze, umożliwiają-
cych zmianę trasy. W ten sposób nie tylko urozmaiciłoby się jazdę, ale także ochro-
niło ścieżkę od ciągłego wydeptywania. Zmiany mogą być wykonane prosto – ist-
nieją nieużywane ścieżki leśne, poza rezerwatami i cennymi drzewostanami, które 
dobrze pełniłyby funkcje szlaku konnego.  
 Konieczna jest koordynacja inicjatyw, która powinna spoczywać na Zespole 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, obecnie biernym, jeśli 
idzie o organizację jazdy konnej. Niezauważanie problemu i unikanie rozwiązania 
spowoduje nasilenie konfliktu oraz wykorzystywanie terenów leśnych PKPZ przez 
jeźdźców w niekontrolowany i niebezpieczny dla przyrody sposób. Mimo braku 
zapisu w Ustawie o lasach15 na temat obowiązku współpracy z podmiotami organi-
zującymi wypoczynek, na nadleśnictwach powinno spoczywać takie zobowiązanie, 
nie tylko w odniesieniu do hippiki. Wytyczanie tras konnych wśród wielu szlaków 
rowerowych i pieszych, w które obfituje PKPZ, nie jest zadaniem łatwym. Jednakże 
przy pozytywnym nastawieniu i współpracy zainteresowanych osób, stworzenie 
całej sieci szlaków umożliwiających prowadzenie rajdów konnych przez cały ob-
szar Puszczy jest możliwe i warto zainwestować w rozwój tej formy spędzania 
czasu wolnego16. Przełożenie praktyczne powinny znaleźć inicjatywy stałych 

                                                 
14  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie 

Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań 1999 (wersja cyfrowa). 
15  Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., Dz.U. 2005, nr 45, poz. 435 (tekst jednoli-

ty). 
16  B. Raszka, Możliwości wprowadzenia ładu przestrzennego w Parku Krajobrazowym 

Puszcza Zielonka i Powidzkim Parku Krajobrazowym, w: Zarządzanie parkiem krajobrazowym  
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mieszkańców tego terenu, wspieranych przez samorządy gmin, realizujących zada-
nia z zakresu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parku. Proces ten 
winien być wspomagany poprzez prace badawcze i opracowania eksperckie, po-
zwalające na formułowanie planów i realizację kompleksowej polityki wspierającej 
rozwój terenów wiejskich oraz minimalizujących negatywne oddziaływania.  
 
 

PROTECTED AREAS AS PLACE FOR ACTIVE TOURISM –  
CONFLICTS AND COOPERATION BETWEEN  

ORGANIZERS AND BENEFICIARIES OF RECREATION AREAS 
 
 

Summary 
 
 The paper elaborates on relations between effectiveness of recreational use of 
protected areas from the point of view of quality of services provided and the condition 
of tourism infrastructure. Research was done in Landscape Park Puszcza Zielonka near 
Poznan. Satisfaction of persons providing horse riding services (owners of selected 
facilities) and consumers of such services (riders) was evaluated through a direct inter-
view. Selected facilities were located in the vicinity of Landscape Park Puszcza Zielon-
ka and made a natural area for horse riding. Information was confronted with experience 
of institutions responsible for the condition of infrastructure, blazing and preparation of 
horse riding routes. It was established that the preparation of routes and their placement 
are inconsistent with requirements of horse riding as forms of recreation and profes-
sional sport. There is no relation between localization of the horse riding facilities and 
the start and finish of routes; routes are too long, do not enable to leave and smoothly 
change route. Courses of routes are inconsistent with safety requirements. Moreover, 
due to lack of cooperation of entities responsible for administering the area (two differ-
ent forest districts and a association of municipalities) and due to lack of partner-like 
attitude entities administering towards owners of stables finding a common platform of 
activities is required. The Unit of Wielkopolska Voivoidship Landscape Parks must be 
the entity coordinating activity and supervising construction of infrastructure also ga-
thering from potential users information on the needs related to the infrastructure of the 
Park. The institution whose goal is to take care of safe existence of forms of nature 
protection of voivoidship should also be engaged in the program of its use. 
 

Translated by Matylda Awedyk 

                                                                                                                        

w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej, Poznań 2002, s. 181–190.  
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARACH CHRONIONYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka1 jest ważnym działem gospodarki światowej. Społeczne i ekono-
miczne skutki rozwoju turystyki odgrywały coraz większą rolę wraz z jej upo-
wszechnieniem w wieku XX. Obecnie w zarządzaniu rozwojem turystyki coraz 
bardziej respektuje się uwarunkowania środowiska przyrodniczego. Na potrzeby 
turystyki zagospodarowuje się zwłaszcza obszary mające najwyższe walory środo-
wiska przyrodniczego, ekosystemy tych obszarów są szczególnie wrażliwe na ludz-
ką ingerencję. Także wzrost skali masowości turystyki powoduje jej negatywny 
wpływ na obszary przyrodnicze. Organizatorzy i użytkownicy turystyki korzystają 
z dóbr przyrody, którymi są: lasy, pola, łąki, jeziora, rzeki, morza, nie uwzględnia-
jąc tego, że nadmierna eksploatacja prowadzi do obniżenia jakości tych dóbr2. Dla-
tego coraz częściej wysuwane są postulaty rozwoju turystyki zrównoważonej, któ-
rej podstawą jest poszanowanie wartości przyrodniczych. Koncepcja ta jest składo-
wą rozwoju zrównoważonego, stanowiącego podstawę paradygmatu rozwoju Pol-
ski. Definicję rozwoju zrównoważonego umieszczono w raporcie Nasza Wspólna 
Przyszłość, który został opracowany przez Światową Komisję ds. Środowiska Natu-
ralnego i Rozwoju. Określa ona rozwój zrównoważony jako „rozwój, który zaspo-
kaja potrzeby obecnych pokoleń bez narażania na ryzyko możliwości zaspokojenia 

                                                 
1  „Turystyka to ogół czynności osób podróżujących i przebywających w miejscach znajdu-

jących się poza ich zwykłym otoczeniem przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, w celach 
wypoczynkowych, służbowych lub innych, z wyłączeniem podróży, których głównym celem jest 
podjęcie pracy zarobkowej”; za Turystyka w województwie dolnośląskim w latach 2004–2007, 
www.stat.gov.pl, 7.01.2010. 

2  D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
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potrzeb pokoleń następnych”3. W rozwoju zrównoważonym niezbędna jest integra-
cja działań politycznych, gospodarczych i społecznych z ochroną środowiska  
w celu zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych proce-
sów przyrodniczych. Realizacja idei rozwoju zrównoważonego pozwoli na uniknię-
cie nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska przyrodniczego, wskazując nie-
zbędne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, co dotyczy także 
turystyki. Koncepcja turystyki zrównoważonej dotyczy ruchu turystycznego przy-
jaznego środowisku. Jej cele to: 

 promowanie stylu życia pozostającego w harmonii z przyrodą, 
 poszanowanie zasobów przyrody, ich ochrona i zachowanie dla przyszłych 

pokoleń, 
 okazywanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego obszarów i wartości 

kulturowych społeczności lokalnych, 
 wymuszenie w branży turystycznej ograniczenia ilości odpadów i nadmier-

nego zużycia wody i energii, 
 odpowiednie planowanie i organizowanie ruchu turystycznego zapobiega-

jące jego żywiołowości4.  
 Pośrednim skutkiem prowadzenia polityki rozwoju zrównoważonego jest 
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz coraz większe zainteresowa-
nie ochroną środowiska. Współczesny człowiek chce żyć w środowisku czystym, 
spożywać „ekologiczną” żywność i wypoczywać w pozbawionym zanieczyszczeń 
otoczeniu. Jednak antropopresja, także ta związana z turystyką, nadal w znacznym 
stopniu narusza równowagę ekologiczną wielu obszarów. Ochrona przyrody, 
szczególnie obszarów o wyjątkowych wartościach, wymaga zastosowania specjal-
nych narzędzi pozwalających na ograniczenie skali i skutków antropopresji.  
 
 
1. Formy ochrony przyrody jako uwarunkowania rozwoju turystyki 
 
 Walory przyrodnicze im bardziej są unikalne, tym bardziej stają się atrakcyj-
ne. Prawie 1/3 powierzchni naszego kraju została uznana za cenną i wartą ochrony 
(tabela 1). Regulacje prawne, których znajomość jest niezbędna przy podejmowaniu 
decyzji o udostępnieniu obszarów chronionych, stanowią wytyczne kształtowania 
turystyki. 
 Sieć obszarów chronionych na terenie Polski jest tworzona na podstawie 
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, która to określa „cele, 

                                                 
3  Za: A.T. Kowalewski, Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrówno-

ważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2006, s. VII. 
4  Opracowano na podstawie: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski,  

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 436. 
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zasady i formy przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu” (art. 1)5. W myśl tej 
ustawy możliwymi do wprowadzenia formami ochrony są: parki narodowe; rezer-
waty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natu-
ra 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespo-
ły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów  
(art. 6)6. 
 Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce jest park narodowy, który obej-
muje obszar o szczególnych wartościach zarówno przyrodniczych, naukowych, jak 
i kulturowych i edukacyjnych. Parki narodowe są powoływane w celu zachowania 
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej 
i walorów krajobrazowych, ale również w celu przywrócenia właściwego stanu 
zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przy-
rodniczych, siedlisk roślin, zwierząt i grzybów (art. 8)7. Obszar parku narodowego 
może być udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, a na-
wet rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że sposób udostępniania nie bę-
dzie wpływał negatywnie na jego przyrodę (art. 12)8.  
 

Tabela 1 
 

Powierzchnia prawnie chroniona w Polsce (bez obszarów sieci Natura 2000) –  
stan na 31 grudnia 2008 roku 

 
Forma ochrony przyrody Liczba Powierzchnia 
  w tysiącach ha w % powierzchni 

chronionej 
w % powierzchni  
kraju 

Parki narodowe* 23 314,5 3,1 1,0 
Rezerwaty przyrody 1441 173,6 1,7 0,6 
Parki krajobrazowe 120 2513,8 24,9 8,0 
Obszary chronionego krajobrazu 418 6969,1 69,0 22,3 
Pozostałe formy: stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekolo-
giczne, zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

7176 131,0 1,3 0,4 

Powierzchnia prawnie chroniona - 10102,0 100,0 32,3 

* bez rezerwatów przyrody 
 
Źródło: Ochrona Środowiska 2009, www.stat.gov.pl, 6.01.2010. 
 

                                                 
5  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880  

z późn. zm. 
6  Ibidem. 
7  Ibidem. 
8  Ibidem. 
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 Według ustawy o ochronie przyrody, za rezerwat przyrody mogą zostać uzna-
ne „obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, 
ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczegól-
nymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajo-
brazowymi” (art. 13). Na terenie Polski utworzonych zostało 1441 rezerwatów, 
obejmujących zaledwie 0,6% powierzchni ogólnej kraju (tabela 1). 
 Dla parków narodowych i rezerwatów przyrody istnieje wymóg sporządzenia 
oraz realizowania planu ochrony. Plany te określają m.in. cele ochrony przyrody, 
identyfikują ewentualne zagrożenia, określają sposoby ich eliminacji lub ograni-
czeń. Jeśli istnieje taka potrzeba, to w planach mogą być określone obszary ochrony 
ścisłej, czynnej lub krajobrazowej. Ponieważ zarówno parki narodowe, jak i rezer-
waty przyrody mogą być udostępniane w celach naukowych, edukacyjnych, tury-
stycznych i rekreacyjnych,  istnieje konieczność wskazania takich obszarów. To 
zadanie zostało także przypisane planom ochrony na równi z określeniem sposobów 
ich udostępniania (art. 20)9. 
 W stosunku do parków narodowych oraz rezerwatów przyrody ustawa określa 
takie same ograniczenia oraz zakazy, a także odstępstwa od nich. Wśród tych, które 
mogą wpływać na zainteresowanie turystów lub potencjalnych inwestorów, należy 
wymienić: 

 ograniczenia w stosunku do ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego,  
a także jazdy konnej; 

 ograniczone możliwości uprawiania niektórych form turystyki aktywnej, 
m.in. wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych; 

 zakazy umieszczania tablic, napisów oraz ogłoszeń reklamowych niezwią-
zanych z udostępnianiem parku lub rezerwatu; 

 zakaz zakłócania ciszy (art. 15)10. 
 Użytkowanie turystyczne parków narodowych jest możliwe wyłącznie po 
wyznaczonych szlakach turystycznych. W polskich parkach narodowych zostało 
wytyczonych ponad 3000 km szlaków turystycznych. Mimo tego, że w stosunku do 
użytkowania parków narodowych istnieją ograniczenia, to jednak należy podkre-
ślić, że w niektórych przypadkach dopuszcza się także inne formy użytkowania.  
W granicach polskich parków narodowych można skorzystać z 30 km nartostrad,  
6 tras wyczynowych, 10 kolejek linowych (Karkonoski Park Narodowy, Tatrzański 
Park Narodowy), 14 wyciągów, a także z 48 biwaków (kempingów). Edukacyjne 
cele powoływania parków narodowych są m.in. zabezpieczane przez wyznaczenie 
132 ścieżek dydaktycznych (tabela 2). 
 

                                                 
9  Ibidem. 
10  Ibidem. 
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Tabela 2 
 

Stan zagospodarowania turystycznego w parkach narodowych w 2008 roku 
 
Schro-
niska 

Domy 
wcza-
sowe 

Kem-
pingi, 
biwaki 

Narto-
strady  
w km 

Stadio-
ny 

Kolejki 
linowe 

Wycią-
gi 

Trasy 
wyczy-
nowe 

Szlaki 
tury-
styczne 
w km 

Ścieżki 
dydak-
tyczne 

29 17 48 30,1 4 10 14 6 3084,3 132 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona Środowiska 2009, 
www.stat.gov.pl, 6.01.2010. 
 
 Parki krajobrazowe obejmują obszary „chronione ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowa-
nia, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”  
(art. 16)11. W obrębie parków krajobrazowych – w odróżnieniu od parków narodo-
wych i rezerwatów przyrody – mogą być powoływane inne formy ochronny (z wy-
jątkiem parków narodowych). Z dużej liczby parków krajobrazowych o małych 
powierzchniach może zostać powołany zespół parków krajobrazowych. Utworzenie 
parku krajobrazowego, jak podaje ustawa, nie jest jednoznaczne ze zmianami użyt-
kowania gruntów, grunty rolne i leśne mogą nadal być wykorzystywane gospodar-
czo (art. 16). Podobnie jak dla parków narodowych i rezerwatów przyrody, także 
dla parku krajobrazowego istnieje obowiązek sporządzenia i realizacji planu ochro-
ny. Plan taki powinien zawierać m.in. cele ochrony przyrody oraz uwarunkowania 
ich realizacji, wskazywać obszary objęte działaniami ochronnymi, a także wskazy-
wać obszary, które mogą zostać udostępnione np. w celach turystycznych i rekre-
acyjnych (art. 20)12. 
 Za pewną formę ochrony można uznać tzw. otuliny, które są wyznaczane na 
obszarach graniczących z parkami narodowymi oraz możliwe do wyznaczenia na 
obszarach graniczących z rezerwatami przyrody oraz parkami krajobrazowymi. Ich 
głównym celem jest zabezpieczenie chronionych elementów przyrody przed zagro-
żeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. 
 Znaczną cześć powierzchni naszego kraju objęto ochroną krajobrazową, po-
wołując na 22% powierzchni ogólnej kraju obszary chronionego krajobrazu  
(tabela 1). Obejmują one „tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajo-
braz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość za-
spokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję 
korytarzy ekologicznych” (art. 23)13. Często stanowią one otuliny dla parków naro-

                                                 
11  Ibidem. 
12  Ibidem. 
13  Ibidem. 
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dowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych w celu dodatkowego za-
bezpieczenia przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Są to tereny 
użytkowane gospodarczo. 
 Ustawa z 2004 roku wprowadziła najnowszą formę ochrony przyrody, jaką są 
obszary Natura 2000. Chronią one wybrane elementy środowiska przyrodniczego, 
istotne z punktu widzenia zachowania walorów biotycznych Europy. Są to obszary 
tworzone na terenie całej UE, według tych samych kryteriów. Każde państwo zosta-
ło zobowiązane do określenia własnych instrumentów prawnych i organizacyjnych, 
zapewniających realizację założeń ochrony tych obszarów. W Polsce pierwotne 
wytyczne zawierała wspomniana Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku; wska-
zania te sprecyzowano w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o zmianie usta-
wy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw14. Ustawa ta ostatecznie zde-
finiowała prawnie pojęcie obszaru Natura 2000, który według zapisów artykułu 1 
jest rozumiany jako „obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony 
siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony 
populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty”15. Obszary Natura 2000 mogą 
obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami wy-
mienionymi w Ustawie o ochronie przyrody.  
 Dla obszarów Natura 2000 istnieje także wymóg sporządzenia planów ochro-
ny, w których muszą zostać zawarte wytyczne odnośnie zagospodarowania prze-
strzennego, w tym wskazania terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody 
dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktu-
ry turystycznej i edukacyjnej (art. 29)16. 
 Na naturalnych zbiornikach, oczkach wodnych, kępach drzew i krzewów, 
starorzeczach, bagnach, torfowiskach, a także płatach roślinności mogą być usta-
nawiane użytki ekologiczne (art. 42)17. Często są one zlokalizowane w granicach 
tworzonych parków krajobrazowych. Ich powoływanie znajduje powszechną ak-
ceptację, zapewne ze względu na łatwą procedurę, niewielkie koszty utrzymania 
oraz małą liczbę wprowadzanych ograniczeń.  
 
 

                                                 
14  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektó-

rych innych ustaw. 
15  Ibidem. 
16  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody…, op.cit. 
17  Ibidem. 
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2. Kierunki polityki zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach chro-
nionych 

 
 Ochrona przyrody według zapisów ustawy polega m.in. na zrównoważonym 
jej użytkowaniu (art. 2)18. Możliwe do wprowadzenia formy ochrony określają 
jednocześnie możliwości ich wykorzystywania (tabela 3). Coraz częściej podsta-
wowym motywem wyjazdów turystycznych jest poznawanie i odkrywanie przyrody 
– bogactwa fauny i flory - oraz podziwianie pięknych krajobrazów. Dlatego obszary 
chronione (parki, rezerwaty i inne) są atrakcyjne dla wciąż zwiększającej się liczby 
turystów19. Jednocześnie rosną wymagania turystów co do atrakcyjności i jakości 
środowiska wypoczynku i rekreacji. W rozwoju turystyki w Polsce należy dążyć do 
realizacji „polityki otwarcia obszarów chronionych dla zaspokojenia potrzeb społe-
czeństwa, poszukującego obszarów chronionych postrzeganych jako ostatnie ostoje 
dzikiego życia oraz miejsca, w których można odnajdywać radość w milczeniu  
i kontemplacji”20. Turystyka na obszarach chronionych nie może przybierać skali 
masowej, nie może być żywiołowa i niekontrolowana. 
 Na obszarach chronionych pod względem przyrodniczym należy rozwijać 
ekoturystykę, czyli turystykę, która tylko w nieznacznym stopniu oddziałuje na 
środowisko przyrodnicze oraz na podlegające ochronie gatunki roślin i zwierząt21. 
Służy ona zachowaniu i ochronie zasobów przyrody, jednocześnie przyczyniając się 
do zwiększenia dochodów miejscowej ludności. Ekoturystyka powinna być uważa-
na za środek społecznego i ekonomicznego rozwoju regionu, zwłaszcza tam, gdzie 
występują duże obszary przyrody chronionej. Różne formy ochrony wywołują po-
trzebę różnicowania rodzajów turystyki i przystosowania jej form do specyficznej 
chłonności turystycznej. Należy zadbać o prawidłowy rozwój infrastruktury tury-
stycznej, której elementy, jeżeli to możliwe i uzasadnione (baza noclegowa, infra-
struktura recepcyjna), powinny być sytuowane poza obszarami ochrony przyrodni-
czej. Aktywność turystyczna powinna być rozłożona w czasie i przestrzeni, zależnie 
od odporności i czułości komponentów środowiska przyrodniczego na różne rodza-
je presji. Ruch turystyczny powinien być kanalizowany na obszary odporniejsze,  
a liczba odwiedzających odpowiednio ograniczana22. Dla obszarów chronionych 
powinny być opracowane i wdrożone programy monitoringu i kontroli rozwoju 

                                                 
18  Ibidem. 
19  D. Zaręba, op.cit. 
20  Rekomendacja no. (95) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie po-

lityki zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach chronionych (przyjęta przez Komitet 
Ministrów 11 sierpnia 1995 r., na 543 spotkaniu delegatów), Rada Europy, Komitet Ministrów, 
www.eko.org.pl, 11.01.2010. 

21  A. Dudek, A. Kowalczyk, Turystyka na obszarach chronionych – szanse i zagrożenia, 
Prace i Studia Geograficzne, tom 32, s. 117–140, Warszawa 2003. 

22  Rekomendacja no. (95) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich…, op.cit. 
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aktywności turystycznej, ciągłe śledzenie oczekiwań i zachowań turystów oraz 
analiza wpływu poszczególnych rodzajów aktywności turystycznej na siedliska 
przyrodnicze, zwłaszcza gatunki chronione.  
 

Tabela 3 
 

Dopuszczalne formy działalności człowieka na obszarach chronionych 
 
Rodzaj działalności Parki  

narodowe 
Rezerwaty 
przyrody 

Parki  
krajobrazowe 

Obszary chronio-
nego krajobrazu 

Obszary 
Natura 2000 

Turystyka kwalifi-
kowana 

+ - + + + 

Turystyka masowa - - +/- + + 
Turystyczna baza 
noclegowa 

- - + + + 

Osadnictwo tury-
styczne 

  + + + 

Gospodarka leśna - - +/- +/- + 
Użytkowanie 
rolnicze 

(enklawy 
rolnicze) 

(enklawy 
rolnicze) 

+/- +/- + 

 
- zasadnicze ograniczenia; + dopuszczalna większa skala działalności; ( ) ograniczenia 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Dubel, Uwarunkowania przyrodnicze  
w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000. 
 
 
3. Potencjalne negatywne oddziaływanie turystyki na poszczególne komponen-

ty środowiska oraz sposoby ich ograniczania 
 
 Negatywne skutki rozwoju i funkcjonowania infrastruktury turystycznej dla 
środowiska przyrodniczego dotyczą przede wszystkim trzech aspektów:  

 trwałych zmian w środowisku przyrodniczym wynikających z zagospoda-
rowania przestrzennego – rozwoju infrastruktury turystycznej, komunika-
cyjnej, wprowadzania zieleni urządzonej;  

 zmian jakości środowiska spowodowanych emisją różnego rodzaju zanie-
czyszczeń z obiektów turystycznych i pojazdów; 

 zmian będących rezultatem fizycznego oddziaływania człowieka na środo-
wisko w wyniku wprowadzania różnych form aktywności turystycznej23.  

 Negatywne oddziaływanie na zasoby przestrzeni związane jest między innymi 
z lokalizacją obiektów i urządzeń turystycznych. Infrastruktura turystyczna zajmuje 
często olbrzymie powierzchnie ziemi. Jest ona lokalizowana w miejscach atrakcyj-

                                                 
23  Opracowano na podstawie: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008. 
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nych dla turystów, pod względem krajobrazowym (ładny widok z okna) i przyrod-
niczym (wyjątkowość i piękno fauny i flory). Oferta turystyczna jest często uzupeł-
niana obiektami i urządzeniami sportu i wypoczynku pochłaniającymi dodatkową 
przestrzeń. Rozpraszanie zabudowy, szczególnie widoczne w przypadku indywidu-
alnego budownictwa letniskowego, powoduje nieodwracalne niszczenie ograniczo-
nych zasobów przestrzeni. Dużym problemem na obszarach przyrodniczo cennych 
jest także zbliżanie zabudowy do linii brzegowych oraz szczelna obudowa jezior, 
rzek, a także wzdłuż linii morza, odgradzająca dostęp innym użytkownikom. Wy-
mienione nieprawidłowe sytuowanie budynków letniskowych, hoteli i innych 
obiektów turystycznych oraz ich grodzenie powoduje, obok negatywnych zmian  
w krajobrazie, także przerywanie korytarzy ekologicznych, tras migracji zwierząt, 
szatkowanie płatów ekologicznych. Na obszarach przyrodniczo cennych należy 
zadbać o sytuowanie obiektów i urządzeń turystycznych w układzie zwartym. Lo-
kalizacja oraz forma zabudowy powinna być kształtowana ze szczególnym 
uwzględnieniem wartości przyrodniczych (z dala od cennych siedlisk roślin i zwie-
rząt) i krajobrazowych. 
 Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przedsięwzięcia mogące nega-
tywnie oddziaływać wymagają, w toku procesu planistycznego, sporządzenia rapor-
tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (tzw. ocen indywidualnych). 
Przedsięwzięcia takie zostały indywidualnie wyliczone w rozporządzeniu wyko-
nawczym do powyższej ustawy24. Wśród listy przedsięwzięć należy zwrócić uwagę 
na: trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszą-
ce, stadiony dla nie mniej niż 5000 osób, ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umoż-
liwiające pobyt nie mniej niż 100 osób (poza obszarami miejskimi wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą), stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające 
pobyt nie mniej niż 100 osób, parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha. 
 Z czasowym zwiększaniem natężenia ruchu turystycznego w tradycyjnych 
okresach urlopowych i świątecznych związane jest skumulowane zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego wywołane wzmożonym ruchem samochodowym oso-
bowym (emisja dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów). Ograniczenie 
szkodliwego oddziaływania, zwłaszcza na obszarach podlegających ochronie, jest 
możliwe poprzez rozwój i usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rowerowej. 
Należy utrudniać korzystanie z indywidualnych środków transportu poprzez ustale-
nie wysokich cen za parkowanie lub dodatkowych opłat za wjazd na obszar chro-
niony. Alternatywą może być korzystanie przez turystów ze sprawnie funkcjonują-
cej komunikacji zbiorowej, wśród której najkorzystniejsza dla środowiska jest ko-
munikacja kolejowa oraz transport wodny. O ile jest to możliwe i dopuszczalne, 

                                                 
24  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie określenia rodza-

jów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarun-
kowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko, Dz.U. 2004, nr 257, poz. 2573, z późn. zm. 
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należy także odpowiednio kształtować sieć dróg rowerowych i promować ten śro-
dek transportu, jako najbardziej korzystny dla środowiska. Pojazdy samochodowe 
są źródłem szkodliwego hałasu i uciążliwych wibracji, co należy uwzględnić przy 
planowaniu ruchu turystycznego w miejscach występowania cennych siedlisk zwie-
rząt. Na obszarach Natura 2000, utworzonych na podstawie dyrektywy ptasiej  
w celu ochrony dziko żyjących ptaków, dodatkowy ruch samochodowy, związany  
z turystyką, może być przyczyną niepokojenia ptaków podczas wysiadywania jaj  
i opieki nad młodymi. Ograniczenie uciążliwości hałasu drogowego można uzyskać 
poprzez kierowanie głównych strumieni ruchu na trasy obwodnicowe, omijające  
w odpowiedniej odległości cenne siedliska. 
 Emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest związana z tradycyjnym ogrzewa-
niem węglowym domostw oraz obiektów turystycznych. Jednak zastosowanie od-
nawialnych źródeł energii (woda i wiatr) jest na obszarach cennych przyrodniczo 
także kontrowersyjne. Zła lokalizacja turbin wodnych oraz ich nieprawidłowa kon-
strukcja może stanowić przeszkodę często nie do pokonania dla ryb i innych zwie-
rząt wodnych. Natomiast wiatraki wytwarzające prąd stanowią element obcy  
w krajobrazie oraz są nieraz przeszkodą na drodze migracji ptaków25. Dobrym roz-
wiązaniem jest podłączenie obiektów turystycznych oraz domostw do zbiorczej 
sieci ciepłowniczej, wykorzystującej ekologiczne paliwa. Jako indywidualne źródła 
ciepła można też stosować piece na olej opałowy, drewno, gaz lub też korzystać  
z ogrzewania elektrycznego bądź tzw. pomp ciepła. Alternatywą jest także wyko-
rzystanie energii termalnej. 
 Ze zmiennością okresową ruchu turystycznego związany jest wzrost ilości 
odpadów komunalnych, co często skutkuje tworzeniem nielegalnych wysypisk 
śmieci. Uciążliwością jest także zanieczyszczanie odpadkami szlaków turystycz-
nych, miejsc biwakowania oraz wód stojących i płynących. Dlatego bardzo waż-
nym zagadnieniem jest planowe podejście do gospodarki odpadami, od tworzenia 
bogatego systemu ogólnodostępnych koszy na śmieci, po opracowanie układu zbio-
rowego z odpadami wielkogabarytowymi włącznie. 
 Zwiększony czasowo pobór wody oraz większe ilości ścieków komunalnych 
są istotnym problemem związanym z ruchem turystycznym. Częściowym rozwią-
zaniem tego problemu może być edukacja ekologiczna oraz zachęcanie do oszczę-
dzania. 
 Rozwijająca się turystyka może przyczyniać się do powstawania przeobrażeń 
środowiska przyrodniczego. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku ob-
szarów dla nas cennych, których walory zostały objęte różnego typu formami 
ochrony. Dlatego tak ważne są ograniczenia w stosunku do poziomu rozwoju zago-

                                                 
25  B. Warczewska, B. Mastalska-Cetera, Wybrane problemy ochrony środowiska w plano-

waniu przestrzennym gmin, w: Problemy wdrażania europejskiej sieci Natura 2000 w Sudetach, 
wyd. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008. 
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spodarowania turystycznego, planowania rozwoju infrastruktury turystycznej czy 
też zarządzania i organizacji ruchu turystycznego. 
 
 
Podsumowanie 
 

1. Obecnie i w przyszłości rozwój turystyki musi zmierzać w kierunku tury-
styki zrównoważonej, to znaczy takiej, która integruje działalność tury-
styczną z celami ochrony przyrody. W osiągnięciu tego celu niezbędne 
jest dążenie do wypracowania nowych (prośrodowiskowych) zachowań 
(nawyków) turystów i organizatorów. 

2. Niezbędne jest wyznaczenie i uszanowanie granic odporności środowiska 
przyrodniczego26, które można ustalić za pomocą wskaźników chłonności 
naturalnej i pojemności turystycznej, uwzględniających specyfikę zaso-
bów poszczególnych obszarów27. Nie można dopuścić do „zadeptywania” 
obszarów chronionych oraz przeciążenia ich nadmierną liczbą użytkow-
ników. 

3. Jednocześnie nie można dążyć do całkowitego odizolowania obszarów 
chronionych. Należy określać zakres, intensywność i miejsca korzystania 
z walorów przyrodniczych, szczególnie na obszarach, na których infra-
struktura turystyczna i ruch turystyczny wywoła jak najmniejsze skutki 
dla środowiska lub spowoduje, iż działania takie będą neutralne. 

4. Należy dążyć w branży turystycznej do ograniczenia ilości odpadów  
i nadmiernego zużycia energii i wody. 

5. Nie można dopuścić do żywiołowego rozwoju turystyki na obszarach 
przyrodniczo cennych. Dla każdego obszaru cennego przyrodniczo pre-
dysponowanego do ruchu turystycznego należy ustalić program udostęp-
niania obszaru, uwzględniający jego specyficzną wrażliwość. Należy 
ustalenia takiego programu bezwzględnie transponować do przepisów 
prawa miejscowego, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, których zapisy można pod groźbą kary egzekwować. 

6. Program wykorzystania obszarów chronionych na potrzeby turystyki po-
winien być wypracowany na płaszczyźnie współpracy między przyrodni-
kami, ekologami, społecznością lokalną oraz organizatorami ruchu tury-
stycznego. 

 
 

                                                 
26  D. Zaręba, op.cit. 
27  J. Ruszkowski, T. Studnicki, Wpływ funkcji turystyczno-wypoczynkowych na degradację 

środowiska człowieka, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach 1988, nr 112. 
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THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF TOURISM ON PROTECTED AREAS 

 
 

Summary 
 
 The development of tourism must aim at the sustainable tourism, which takes into 
account the natural and cultural values and gives basis for the economic development of 
the tourist regions. For the tourism needs particularly good are areas with the most natu-
ral environment advantage, among them many are law protected. Ecosystems of these 
areas are especially sensitive for the human interference. On the nature protected areas 
one should develop ecotourism, it means, a tourism that only in slight degree influences 
the natural environment and preserved plant and animal species. Therefore one should 
work out and implement a program which uses the protected areas for the tourism, with 
the participation of nature historians, ecologists, local society and the tourism promo-
tors. The main goal of the program should be such a forming of the tourism on the pro-
tected areas, which makes possible preserving and protection of the nature and also 
respects the culture and contributes to the increasing of the incomes of the local popula-
tion.  
 

Translated by Grażyna Głowacka 
 
 
 


