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WSTĘP 
 
 
 
 Niniejszy Zeszyt Naukowy jest jednym z trzech tomów materiałów konferen-
cyjnych, przygotowanych na VI Konferencję Naukową pt. „Potencjał turystyczny”, 
organizowaną przez Katedrę Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego 
w dniach 19-21 maja 2010 roku w Międzyzdrojach.  
 Tematyka konferencji jest próbą podsumowania poprzednich edycji konferen-
cji, organizowanych kolejno na temat: markowych produktów turystycznych 
(2004), polityki turystycznej (2005), informacji turystycznej (2006), zagospodaro-
wania turystycznego (2007), kadr w gospodarce turystycznej (2008). Zakres pro-
blemowy skłania ponadto do dyskusji nad kształtowaniem elementów składowych 
potencjału turystycznego w ujęciu kompleksowym. 
Problematyka dotycząca potencjału turystycznego nie jest uporządkowana w litera-
turze nauk o turystyce. Z punktu widzenia gospodarczego zagadnienia potencjału 
turystycznego korespondują z kategorią produktu turystycznego lub pomiarem po-
daży turystycznej za pośrednictwem syntetycznego miernika, jakim jest atrakcyj-
ność turystyczna.  
 W literaturze przedmiotu w strukturze potencjału turystycznego wyodrębniane 
są zasoby strukturalne i funkcjonalne. Do strukturalnych zaliczane są składniki 
ekonomiczne i infrastrukturalne, pomijane są jednakże elementy i procesy dotyczą-
ce działalności podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycznej w ujęciu regio-
nalnym i lokalnym. Stąd w ujęciu ekonomicznym należy zwrócić uwagę na typowo 
gospodarcze elementy potencjału turystycznego, takie jak: kadry, kapitał, lokaliza-
cja, finanse, organizacja, obieg informacji, które stanowią podstawę kreowania 
oferty turystycznej obszaru oraz bezpośrednio wpływają na wielkość i strukturę 
ruchu turystycznego, a tym samym kształtują przychody z turystyki przyjazdowej. 
 Niniejszy tom jest próbą prezentacji poglądów naukowych w zakresie ekono-
micznych, a zwłaszcza strategicznych zagadnień kształtowania potencjału tury-
stycznego zarówno przez podmioty bezpośredniej gospodarki turystycznej, jak  
i destynacje turystyczne. 
 Tematyka została podzielona na siedem kolejnych części. Trzy pierwsze doty-
czą ogólnych zagadnień ekonomicznych, takich jak: 

 strategiczne aspekty rozwoju potencjału turystycznego, 
 regionalne aspekty rozwoju potencjału turystycznego, 
 aspekty rozwoju potencjału turystycznego podmiotów gospodarki tury-

stycznej. 
 Następnie zaprezentowano zagadnienia kształtowania potencjału turystyczne-
go dla trzech form ruchu turystycznego: 

 potencjał turystyki wiejskiej, 
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 potencjał turystyki biznesowej, 
 potencjał turystyki zdrowotnej. 

 Dodatkowym elementem są zagadnienia roli funduszy europejskich w kształ-
towaniu potencjału turystycznego. 
 Organizatorzy konferencji pragną podziękować przedstawicielom środowiska 
nauk o turystyce, którzy odpowiedzieli tak dużym zainteresowaniem na ofertę pu-
blikacji artykułu i udziału w konferencji. Szczególne słowa podziękowań kierujemy 
do zaprzyjaźnionych środowisk naukowych, a zwłaszcza członków Rady Progra-
mowej Konferencji oraz Recenzentów artykułów. Mamy nadzieję i przekonanie, że 
prowadzone obrady i dyskusje pogłębią stosunkowo mało rozpoznaną i rozpropa-
gowaną problematykę potencjału turystycznego, a tym samym będą stanowić kon-
kretny wkład do kształtującej się interdyscyplinarnej nauki o turystyce. 
 
 

Aleksander Panasiuk 
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PLANOWANIE STRATEGICZNEGO ROZWOJU TURYSTYKI  
NA POZIOMIE LOKALNYM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Planowanie strategiczne jest systematyczną metodą radzenia sobie ze zmia-
nami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia 
wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to twórczy proces, którego 
celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygod-
nych celów, zadań i strategii, których realizacja będzie dotyczyć tych zagadnień. 
Planowanie strategiczne jest również ważnym narzędziem służącym zbliżeniu lide-
rów gospodarczych oraz władz miejskich czy gminnych w celu stworzenia partner-
skich inicjatyw prywatno-publicznych, służących poprawie klimatu gospodarczego 
oraz konkurencyjnej pozycji gminy lub miasta1. 
 
 
1. Podmioty i zasady planowania strategicznego 
 
 Planowanie strategiczne jest pierwszą z trzech współzależnych faz procesu 
zarządzania strategicznego2: 

 faza I – obejmuje planowanie strategiczne (formułowanie strategii rozwoju 
i programów realizacyjnych), jest fazą przygotowania i podejmowania de-

                                                 
1  N.L. Berman, Strategia planowania rozwoju gospodarczego, Program Partnerstwa dla 

Samorządu Terytorialnego, LGPP, Warszawa 2000, s. 9. 
2  Leksykon polityki regionalnej i zrównoważonego rozwoju, red. E. Hibner, Centrum im. 

Mirosława Dzielskiego, Kraków 1999, s. 26. 
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cyzji, 
 faza II – dotyczy wdrażania strategii rozwoju, jest fazą realizacji podjętych 

decyzji,  
 faza III – obejmuje monitoring realizacji strategii rozwoju, jest fazą kontro-

li realizacji decyzji. 
 Zarządzanie strategiczne opiera się generalnie na idei dostosowania gminy do 
otoczenia, a także tam, gdzie jest to możliwe, zdobywania nad nim kontroli3. Oto-
czenie to stawia coraz większe wymagania, związane nie tylko z tworzeniem no-
wych wartości i obsługą rynku, lecz również w zakresie ochrony środowiska oraz 
respektowania celów i potrzeb społecznych. Rozwiązanie tych problemów wymaga 
podejścia systemowego o charakterze kompleksowym, w którym przedkłada się 
całość nad części, tzn. poszukuje się rozwiązań optymalnych dla danych warunków 
lub możliwie najlepszych ze względu na badaną całość ocenianą w aspekcie spo-
łecznym. Podejście takie pozwala uchwycić struktury współzależności i wzajemne-
go oddziaływania rozwiązywanych problemów, a tym samym ułatwia trafne po-
dejmowanie decyzji odnoszących się do przyszłości. Zarządzanie strategiczne sta-
nowi współczesny etap w ewolucji teorii i praktyki zarządzania i jest odpowiedzią 
na narastające zjawiska nieciągłości rozwoju oraz globalizacji rynków, klientów 
oraz konkurentów4.  
 Planowanie strategiczne jest pierwszym, bardzo ważnym etapem w procesie 
zarządzania, ponieważ jakość ustalonych planów w zasadniczy sposób determinuje 
sprawność funkcjonowania całej organizacji. Celem planowania strategicznego jest 
wewnętrzna koordynacja przedsięwzięć podejmowanych przez poszczególne ko-
mórki organizacyjne danej instytucji oraz podejmowanych przez nią działań w rela-
cjach z podmiotami zewnętrznymi5. Metoda planowania strategicznego reprezentu-
je spójny i ciągły sposób rozumowania – od oceny stanu istniejącego poprzez twór-
cze formułowanie celów do odpowiedniego wskazania kierunków działania włącz-
nie6. 
 Gmina, działając przez swój organ, jakim jest rada gminy, posiada kompeten-
cje na zasadzie wyłączności do uchwalania lokalnych programów gospodarczych. 
Wynika to z przepisu art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy o samorządzie terytorialnym7. 

                                                 
3  J. Penc, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane za-

rządzanie strategiczne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 224. 
4  Zarządzanie strategiczne, red. J. Rokita, K. Jędralska, GWSH w Katowicach, Katowice 

2000, s. 15. 
5  T. Domański, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju 

Komunalnego w Warszawie, Warszawa 1999, s. 31. 
6  E. Wysocka, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, w: Studia Regio-

nalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 3, Warszawa 
2000, s. 25. 

7  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95. 
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Gminne programy gospodarcze wchodzą m.in. w skład planu strategicznego. Po-
wyższy przepis stanowi odpowiednią podstawę prawną do rozpoczęcia i zakończe-
nia procesu opracowania strategii. 
 Podmiotem planowania strategicznego jest lokalna społeczność, która z jednej 
strony uczestniczy w realizacji zadań strategicznych poprzez swoją aktywność go-
spodarczą i społeczną, z drugiej zaś – jest odbiorcą powstających w efekcie rozwoju 
gminy nowych, lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
wyższych walorów użytkowych gminy, decydujących o jakości życia lokalnej spo-
łeczności8.  
 Przedmiot planowania strategicznego stanowi gminna rzeczywistość, określo-
na w wymiarze przestrzennym, gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Wiele 
doświadczeń polskich wskazuje na to, iż plany strategiczne, nawet poprawnie przy-
gotowane pod względem merytorycznym, często nie spełniają pokładanych w nich 
nadziei, nie są narzędziem długofalowego zarządzania rozwojem wspólnoty lokal-
nej9. Dzieje się tak dlatego, że opracowanie planu strategicznego odbywa się nieja-
ko z pominięciem społeczności lokalnej. Tworzą go eksperci lub administracyjni 
decydenci. Tym samym plany te nie stanowią swoistej „własności” społeczności 
lokalnej. Ludzie nie utożsamiają się z nimi, a w konsekwencji nie udzielają im po-
parcia i nie włączają się w ich realizację. W ten sposób traci się możliwość zapew-
nienia strategii rozwoju zrozumienia i akceptacji społecznej oraz zaangażowania 
różnych aktorów i sił instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, tak z gminy, jak  
i spoza niej. Po drugie – brak oparcia strategii w ciałach poza urzędami miast  
i gmin powoduje, że są one utożsamiane z bieżącymi programami politycznymi 
danej ekipy albo ludzi aktualnie sprawujących wądzę i „giną” po najbliższych wy-
borach. 
 W planowaniu strategicznym szczególnie ważna jest początkowa wspólna 
inicjatywa, porozumienie głównych „aktorów”, instytucji i organizacji. Dokonuje 
się to w obrębie tzw. „trójkąta współpracy” (partnerstwo), w skład którego wcho-
dzą: władza lokalna, organizacje obywatelskie oraz lokalny biznes. Bardzo często 
pierwsza faza budowania strategii rozwoju zmierza w kierunku tworzenia środo-
wisk zdolnych artykułować zbiorowe potrzeby i aspiracje. Prawie zawsze w efekcie 
realizacji procesu strategicznego powstają nowe, samodzielne instytucje prorozwo-
jowe, wypracowywane są formalne, cieszące się autentycznym poparciem miesz-
kańców, formy współpracy (np. porozumienia władz lokalnych i organizacji oby-
watelskich). Jednym z głównych zadań w trakcie planowania strategicznego jest 
przybliżenie istoty tego procesu jak najszerszej liczbie mieszkańców. Planowanie 
na szczeblu lokalnym ma również funkcje zapobiegania sytuacjom kryzysowym  

                                                 
8  Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wyd. AE, Wrocław 2004, s. 197. 
9  Por. Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Warszawa 

2002, s. 93–98. 
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i momentom krytycznym w rozwoju gminy. W takim przypadku działalność władzy 
lokalnej nie może mieć charakteru pasywnego polegającego na likwidacji zaistnia-
łych dotkliwych skutków. Aktywna postawa powinna wyrażać się w umiejętności 
wczesnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń, a także w skuteczności ich zapobie-
gania, co jest możliwe wówczas, gdy zarządzanie gminą wynika ze strategicznego 
planu rozwoju lokalnego.  
 Korzyści płynące z posiadania strategii rozwoju dla samorządu terytorialnego 
i reprezentującej go władzy lokalnej można najogólniej podzielić na subiektywne  
i obiektywne10. Wśród pierwszej grupy podkreślenia wymaga wywołanie u władzy 
lokalnej poczucia, że troszczy się o własną gminę. Ważniejsze są jednak korzyści 
obiektywne, umożliwiające m.in.: 

 wyartykułowanie interesów społeczności lokalnej, 
 określenie zasad zachowań władzy lokalnej, 
 zapewnienie mieszkańcom, także podmiotom gospodarczym, poczucia sta-

bilizacji, 
 zmniejszenie niepewności działania firm, co – wydłużając horyzont decy-

zyjny – zwiększa skłonność do inwestowania, 
 eliminację lub złagodzenie konfliktów w rozwoju gminy, 
 tworzenie korzystnego wizerunku gminy i jej władzy, 
 mobilizację dodatkowych środków na rozwój z zasobów lokalnych, 
 ubieganie się o środki na finansowanie rozwoju lokalnego pochodzące  

z zewnątrz, np. z administracji rządowej, fundacji oraz krajowych i mię-
dzynarodowych programów wspierających inicjowanie i stymulowanie 
rozwoju lokalnego. 

 Podczas konstruowania planu strategicznego gminy niezbędne jest respekto-
wanie trzech podstawowych zasad postępowania11: 

 konsensusu społeczności lokalnej co do celów i zadań strategicznych, 
 elastyczności w doborze lokalnych metod i instrumentów zarządzania roz-

wojem gminy, 
 otwarcia strategii w wymiarze egzogenicznym. 

 Zasada pierwsza wymaga włączenia do prac nad strategią przedstawicieli 
społeczności lokalnej, reprezentującej różne środowiska i grupy interesów (praco-
dawców i pracowników, młodzież i emerytów, producentów, usługodawców, kon-
sumentów itd.). Konieczność ta wynika z faktu, iż strategia powinna wypracować 
formy i środki współpracy wszystkich podmiotów rozwoju lokalnego na rzecz roz-
woju jednostki terytorialnej. Sprawdzoną metodą postępowania jest tzw. collabora-
tive planning, będąca procedurą grupowego planowania i podejmowania decyzji 

                                                 
10  P. Bury, Lokalne strategie rozwoju w polityce samorządów, w: Aktualne problemy go-

spodarki regionalnej i lokalnej, Jelenia Góra, KGR 1994. 
11  Ekonomika i zarządzanie miastem..., op.cit., s. 200. 
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przez reprezentantów wszystkich zainteresowanych stron12. Celem tej metody jest 
osiągnięcie – w razie rozbieżności stanowisk – lepszych rozwiązań niż mechanicz-
ny kompromis między wstępnymi stanowiskami stron, a końcowy wynik powinien 
być nowym, twórczym rozwiązaniem.  
 Zasada elastyczności stanowi konsekwencję długookresowego i wieloskładni-
kowego wymiaru planowania strategicznego. Porozumienie podmiotów oraz mobi-
lizacja zasobów w celu realizacji planu wymaga czasu. Elastyczność w doborze 
lokalnych metod i instrumentów zarządzania stanowi warunek wdrożenia założeń 
strategii. Uwzględnia m.in. zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowa-
nia osiągnięcia wytyczonych celów oraz zmieniające się okoliczności i możliwości 
stosowania instrumentów interwencjonizmu samorządowego. 
 Trzecia z zasad dotyczy otwarcia strategii rozwoju gminy na otoczenie. Dzia-
łanie to wymaga takiego formułowania celów i zadań strategicznych, aby część 
efektów ich realizacji przekraczała skalę gminną (sąsiednie gminy, region, cały 
kraj). Przekroczenie będzie świadczyć o wykształceniu się w lokalnym układzie 
terytorialnym funkcji egzogenicznych, tj. takich rodzajów działalności realizowa-
nych przez lokalne podmioty, których efekty są przeznaczone na eksport poza gra-
nice gminy. Struktura oraz zasięg przestrzenny funkcji egzogenicznych (np. prze-
mysłu, turystyki) określają rolę gminy w układzie terytorialnym, miejsce gospodar-
ki lokalnej w strukturze gospodarki narodowej oraz powiększają skalę efektywnego 
popytu (ponad popyt lokalny) o efekty działalności lokalnych podmiotów gospo-
darczych. Decydują również o skali dochodów społeczności lokalnej oraz docho-
dów własnych gminy.  
 Obowiązek zarządzania procesem planowania strategicznego powinien zostać 
powierzony starannie dobranej grupie liderów lokalnej społeczności. Grupa ta czę-
sto nosi nazwę „Komitet Rozwoju Gospodarczego” lub po prostu „Komitet”13. 
Budowa strategii jest procesem zarówno intelektualnym, jak również politycz-
nym14. Rzecz w tym, aby wszystkie ważne lokalne osobistości były od początku 
włączone w proces budowania i konsultacji strategii rozwoju, co w efekcie spowo-
duje, iż jako współautorzy będą się z nią utożsamiać i angażować na rzecz jej wdro-
żenia.  
 Podstawowa trudność w budowaniu klimatu dla działań strategicznych wynika 
z mentalności i nawyków reprezentantów władz lokalnych oraz szeregowego per-
sonelu instytucji. W społecznym wyobrażeniu wójta pojawiają się wprawdzie echa 
tradycji, zgodnie z którą wszystkie te osoby winny być „dobrymi gospodarzami” na 
swoim terenie, jednak wyobrażenia te nie zawsze skupiają się na treściach pełnio-

                                                 
12  Ibidem, s. 201. 
13  N.L. Berman, Strategia planowania rozwoju gospodarczego..., op.cit., s. 22; por. A. Kla-

sik, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 26.  
14  A. Klasik, Strategia rozwoju regionu, w: Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Insty-

tut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 3, Warszawa 2000, s. 12. 
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nych obowiązków i specyficznych, związanych z tym umiejętnościach zarządzania. 
 Drugi problem wiąże się z dość powszechnym nawykiem prowadzenia nie-
ustannych gier i przetargów (zarządy, rady) oraz z centralistycznymi praktykami 
administrowania w urzędach, zgodnie z którymi inicjatywa działania wychodzi  
z góry – od wójta, starosty itp. Praktyka ta rozmija się z ideą zarządzania w nowo-
czesnym tego słowa znaczeniu. Rezultatem tego często bywa sytuacja, w której 
lokalne urzędy zamiast służyć obywatelom, koncentrują się na obsłudze własnej 
struktury i wykonywaniu (z różną sprawnością) rutynowych zadań administracyj-
nych.  
 Kolejny problem związany jest z poziomem aktywności obywateli, ich wiedzy 
o samorządzie i jego zadaniach oraz z ich oczekiwaniami wobec niego. Posiadając 
powyższą wiedzę, można przystąpić do szczegółów organizacyjnych procesu pla-
nowania strategicznego rozwoju gminy. Na wstępie plan powinien uzyskać akcep-
tację i finansowe poparcie ze strony rady gminy, a wójt wraz z zarządem oraz radą 
gminy powinien określić skład komitetu, który będzie ponosić odpowiedzialność za 
zarządzanie całym procesem. W jego skład powinni wejść przedstawiciele wszyst-
kich najważniejszych segmentów społeczności. Na liście powinni się znaleźć15: 

 przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, 
 liderzy lokalnej sfery gospodarczej – najwięksi pracodawcy, 
 reprezentanci oświaty i kultury, 
 mieszkańcy gminy – radni, lokalni liderzy, lokalne autorytety, przedstawi-

ciele nieformalnych grup społecznych, 
 reprezentanci organizacji formalnych, stowarzyszeń i fundacji, 
 reprezentanci innych lokalnych instytucji i środowisk społecznych. 

 Powyższa lista jest przykładowa i nie stanowi pełnego i zamkniętego zesta-
wienia16. Duże znaczenie ma udział kadry zarządzającej najważniejszych dla danej 
społeczności firm, ze względu na bezpośrednią zależność pomiędzy rozwojem tych 
firm a rozwojem lokalnym. Niezaangażowanie najważniejszych osób spośród spo-
łeczności mogłoby znacznie obniżyć wiarygodność komitetu, a co za tym idzie jego 
praca nie uzyskałaby poparcia społecznego. Nie należy również zapomnieć o pra-
cownikach aparatu administracyjnego gminy. Zapewniają oni komitetowi niezbęd-
ne dane techniczne, a ich udział przyczynia się do zwiększenia wiarygodności planu 
i terminowej realizacji nakreślonych planem działań. Angażowanie przedstawicieli 
społeczności lokalnej ma przede wszystkim na celu wykorzystanie ich rozległej 
wiedzy o gminie oraz licznych z nią związków, wynikających z zamieszkania  
i pracy na jej terenie. W pracach nad strategią może uczestniczyć większa liczba 
osób, ale ostateczny kształt powinien być nadany przez wąski zespół. Spośród osób 

                                                 
15  E. Liwosz, Z. Mączko, A. Staroń, W. Zaleszczuk, Tworzymy plan rozwoju gospodarcze-

go gminy, Demnet, Krosno 1998, s. 18–19. 
16  A. Klasik, Zarządzanie rozwojem lokalnym..., op.cit., s. 25. 
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wchodzących w skład komitetu należy stworzyć tzw. „zespół roboczy”, który nie 
powinien zmieniać się podczas całego procesu tworzenia strategii. Optymalna licz-
ba to 5-6 osób. Osoby, które zgłoszą swój akces i uzyskają aprobatę pozostałych 
powinny być świadome ogromu pracy i czasu, w którym muszą być do dyspozycji. 
 Nie zawsze przygotowanie fachowe pracowników urzędów administracji sa-
morządowej może być wystarczające do uwzględnienia wszystkich aspektów roz-
woju lokalnego17. Osobom wytypowanym z gminy do pracy nad strategią (uwikła-
nym w splot lokalnych zależności i relacji) również trudno jest dokonać chłodnej, 
obiektywnej oceny. Często znacznie łatwiejsze jest skorzystanie z usług zewnętrz-
nych konsultantów, którzy pomogliby im przebrnąć przez ten proces. Potrzeba ich 
zaangażowania może wyniknąć z kilku powodów18: 

1. Wśród personelu może nie być specjalisty od zagadnień rozwoju gospo-
darczego.  

2. Nawet jeśli jest, to proces planowania strategicznego wiele zyskuje dzięki 
udziałowi profesjonalisty, który – nie będąc członkiem danej społeczności 
– jest zdolny do pełnego obiektywizmu w jej postrzeganiu.  

3. Zarządzanie procesem planowania strategicznego wymaga dwóch uzupeł-
niających się, lecz zupełnie różnych umiejętności, a mianowicie znajomo-
ści zagadnień rozwoju gospodarczego oraz doświadczenia w zarządzaniu 
procesami grupowymi, takimi jak uzyskiwanie konsensusu i podejmowanie 
decyzji.  

 Wykwalifikowani konsultanci powinni wnieść do procesu planowania rozlegle 
doświadczenie w dziedzinie rozwoju gospodarczego, połączone z wyczuciem tego, 
w jaki sposób społeczności mogą wpłynąć na swoją przyszłość gospodarczą. Kon-
sultanci, jako osoby pomagające, muszą posiadać umiejętność ułatwiania procesu 
budowania konsensusu bez jednoczesnego przejmowania nad nim kontroli. Muszą 
cieszyć się szacunkiem liderów społeczności oraz być akceptowani jako wartościo-
wi doradcy i przewodnicy.  
 W procesie planowania strategicznego konsultanci powinni pełnić następujące 
obowiązki19: 

1. Uczestniczyć w określeniu odpowiedniego zestawu umiejętności, środo-
wisk oraz osobowości reprezentowanych przez członków Rady Rozwoju 
Gospodarczego.  

2. Przeprowadzić sesję wprowadzającą w momencie rozpoczęcia procesu pla-
nowania strategicznego.  

3. Podzielić radę na zespoły zadaniowe oraz określić, jakie zasady zewnętrzne 

                                                 
17  G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Metodologiczne postawy strategii rozwoju regionu, w: Stu-

dia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 3, 
Warszawa 2000, s. 52. 

18  N.L. Berman, Strategia planowania rozwoju gospodarczego..., op.cit., s. 20. 
19  Ibidem, s. 21. 
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mogą im pomóc w pracy. Zasoby te to między innymi środki ministerstw  
i agend rządowych, środki będące w dyspozycji powiatu, województwa, 
uczelni oraz Agencji Rozwoju Regionalnego.  

4. Pomagać w tworzeniu bazy informacyjnej i analizowaniu danych niezbęd-
nych do określenia najistotniejszych zagadnień, wyznaczeniu celów, zadań 
i strategii.  

5. Organizować i uczestniczyć w posiedzeniach rady, zespołów zadaniowych 
oraz w zebraniach publicznych.  

6. Dokonać przeglądu i korekty raportów rady i jej komisji oraz pomagać  
w redakcji ostatecznej wersji planu strategicznego.  

7. Określić możliwości korzystnego zaprezentowania się w mediach oraz po-
móc zaplanować publiczne spotkania w celu przyciągnięcia jak największej 
uwagi całej społeczności i uświadomienia jej, na czym polega proces pla-
nowania strategicznego.  

8. Na koniec konsultanci muszą wspierać członków rady przez cały czas 
trwania trudnego i pełnego wyzwań procesu planowania.  

 Podejmując współpracę, należy pamiętać, iż przyjęte rozwiązania są wyni-
kiem dążeń i aspiracji wielu osób, wymagają zatem łączenia w całość wielu potrzeb 
i interesów, integrując w ten sposób działania ludzi wokół wspólnych wartości  
i celów, czyli strategii rozwoju. Opracowany w ten sposób strategiczny plan rozwo-
ju gminy staje się społeczną współwłasnością, a osoby zaangażowane w proces 
tworzenia dokumentu są jego współautorami. Horyzont czasowy strategii znacznie 
przekracza okres kadencji władz samorządowych. Istnieje niebezpieczeństwo, iż 
ewentualna zmiana układu politycznego może pociągnąć za sobą odrzucenie do-
tychczasowego dokumentu strategicznego i rozpoczęcie prac nad nową strategią20. 
Efektem takich zmian może być zakłócenie ciągłości działań rozwojowych w re-
gionie, marnotrawstwo dotychczasowego wysiłku, a także odrzucenie wielu nie-
wątpliwie dobrych pomysłów (rozwiązań) i poszukiwania nowości za wszelką cenę. 
 Walor planowania strategicznego polega po pierwsze na tym, iż redukuje ono 
w znacznym stopniu niepewność, której źródłem jest otoczenie. Dla władz samo-
rządowych planowanie stanowi unikalną szansę „oswojenia się” z niepewnością 
poprzez traktowanie ryzyka tej niepewności jako stałego elementu „gry z otocze-
niem” o rozwój lub przetrwanie21. Drugim walorem planowania strategicznego jest 
jego skuteczność, ujmowana nie z perspektywy szans realizacji doraźnych celów, 
lecz wartości, które są realizowane w długim okresie. 

                                                 
20  G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Metodologiczne postawy strategii rozwoju regionu..., op.cit., 

s. 54. 
21  Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 1993, s. 13. 
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2. Relacje między strategiami rozwoju regionalnego i lokalnego 
 
 Strategia rozwoju stanowi aktywne narzędzie wpływające na przyszłość danej 
jednostki, będąc wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, gospodarcze-
go, ekologicznego i przestrzennego22. W najbardziej ogólnym ujęciu strategia roz-
woju oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów przez sterowanie rozwojem. 
Cele rozwoju stanowią wyraz dążeń i aspiracji społeczeństwa zmierzających do 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz 
wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla 
przyszłego rozwoju. Poprzez zarysowanie możliwości rozwoju strategia tworzyć 
może atrakcyjny wizerunek przyszłości regionu lub gminy przyciągający kapitał 
zagraniczny i krajowy. Region jest wyodrębnionym obszarem na zasadzie jedno-
rodności cech środowiska fizyczno-geograficznego oraz wewnętrznych powiązań 
usługowych23. W powyższym zakresie jest on określany zarówno kryteriami regio-
nu powierzchniowego, wydzielonego na podstawie podobieństwa cech, jak i kate-
gorii typu węzłowego o określonej organizacji przestrzennej24. Przykład regionów 
administracyjnych stanowią województwa25. 
 Zgodnie z ustawą o samorządzie wojewódzkim strategię rozwoju wojewódz-
twa określa samorząd województwa26. Strategia rozwoju województwa określa  
w szczególności następujące cele: 

1. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców. 

2. Pobudzanie aktywności gospodarczej. 
3. Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki wo-

jewództwa. 
4. Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń. 
5. Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

 Powyższe cele zakładają rozwój gospodarczy województwa poprzez podno-

                                                 
22  Strategia i polityka rozwoju gmin i województw, red. E. Wysocka, Zachodnie Centrum 

Organizacji sp. z o.o., Warszawa–Poznań–Zielona Góra 1996, s. 12.  
23  Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 

1999, s. 35.  
24  J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 72. 
25  Ramy sporządzania strategii województw tworzą dwie ustawy, tj. ustawa z dnia 5 czerw-

ca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590) oraz ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717); 
por. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 22 
stycznia 1999 r., Dz.U. 1999, nr 15, poz. 139); E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju regio-
nalnego i lokalnego po reformie administracyjnej, Difin, Warszawa 2000, s. 10.  

26  Strategii poświęcony jest art. 11 rozdziału dotyczącego zakresu działalności samorządu 
w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 
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szenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju.  
 Strategiczne planowanie regionalne spełnia wiele funkcji, wśród których mo-
żemy wyróżnić27: 

 funkcję regulacyjną – polegającą na formułowaniu w dokumentach plani-
stycznych ustaleń wiążących określone podmioty zobowiązane (na podsta-
wie zależności służbowych bądź obowiązku ustawowego) do ich realizacji 
bądź respektowania; 

 funkcję informacyjną – polegającą na przekazywaniu zainteresowanym 
podmiotom i ogółowi społeczeństwa regionu informacji o uwarunkowa-
niach, kierunkach i celach polityki rozwoju regionalnego; 

 funkcję koordynującą – polegającą na oddziaływaniu podmiotu planujące-
go na podmioty względem niego autonomiczne za pomocą instrumentów 
niewładczych w celu synchronizowania działań na rzecz rozwoju regional-
nego; 

 funkcję negocjacyjno-ofertową – polegającą na traktowaniu procesu spo-
rządzania planu strategicznego jako płaszczyzny do uzgadniania ogólnych 
celów rozwoju regionalnego z partykularnymi interesami innych podmio-
tów; 

 funkcję promocyjną – polegającą na tworzeniu pożądanego wizerunku re-
gionu poprzez eksponowanie jego walorów atrakcyjnych z punktu widze-
nia kapitału, instytucji i osób, w celu ich przyciągania i włączania w rozwój 
regionalny. 

 Powyższe funkcje wskazują na powiązania strategicznego planowania regio-
nalnego z interesami innych podmiotów (np. gminy) znajdujących się na wydzielo-
nym obszarze regionu. Powiązania między strategicznym planowaniem regional-
nym a planowaniem lokalnym wynikają również z ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Powiązania te polegają na28: 

 spełnieniu wymogu uwzględniania w studium gminy ustaleń strategii roz-
woju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

 uzgodnieniu projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 
zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa, 

 uzgodnieniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego z wojewodą 
i zarządem województwa. 

                                                 
27  Por. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…, op.cit.; A. Trochimow-

ski, Zmiany metodologiczne i organizacyjne planowania regionalnego, wnioski do gospodarki 
turystycznej, w: Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt 
regionalny, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1999, s. 98. 

28  A. Trochimowski, Zmiany metodologiczne i organizacyjne planowania regionalnego, 
wnioski do gospodarki turystycznej..., op.cit., s. 96. 
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 Warunkiem efektywnego wykorzystania planowania strategicznego jest zało-
żenie ścisłego związku i spójności opracowań zarówno na poziomie regionalnym 
(województwo), jak i lokalnym (gmina) w zakresie metody sporządzania oraz struk-
tury problematyki29.  
 W przypadku marketingu terytorialnego zachodzi szczególnie silna potrzeba 
synergii i skutecznego współdziałania na szczeblu lokalnym i regionalnym30. Kre-
owanie produktu gminy czy regionu dla określonej grupy adresatów (przedsiębior-
cy, turyści, eksperci itd.) wymaga szerokiego współdziałania między partnerami 
zaangażowanymi w proces tworzenia wizerunku danej jednostki terytorialnej. Roz-
wijanie różnych form synergii w przypadku gmin i regionów powinno dotyczyć: 
dopracowania wspólnej oferty o charakterze komplementarnym, dopracowania 
wspólnej polityki w stosunku do wybranych grup docelowych, wspólnych badań 
marketingowych, wspólnych działań promocyjnych oraz podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć na arenie krajowej i międzynarodowej31. 
 
 
3. Strategia rozwoju lokalnego (gminy) a strategia rozwoju turystyki 
 
 Ogólna strategia rozwoju gminy jest swego rodzaju scenariuszem jej rozwoju, 
określającym misje gminy, cele rozwoju, programy i zadania strategiczne oraz spo-
sób ich realizacji32. Celem opracowania strategii jest przygotowanie dokumentu 
władzy lokalnej, dzięki któremu będzie ona racjonalnie organizować swoje przyszłe 
działanie, dlatego dominujące miejsca powinny zająć te przedsięwzięcia, które 
władza lokalna może sama podjąć i za które może odpowiadać33. Charakterystyczną 
funkcją strategii jest określenie perspektywicznego wymiaru lokalnej polityki go-
spodarczej, tzn. zasad, metod, instrumentów i priorytetów, których zastosowanie 
ma zapewnić konkurencyjność gminy poprzez zatrzymanie istniejących i pozyska-
nie nowych podmiotów gospodarczych. Opracowana strategia powinna być zgodna 
z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz określać zasady zachowań władzy i admi-
nistracji samorządowej. Sprzyja to obniżeniu niepewności działań lokalnych pod-

                                                 
29  Por. E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie 

administracyjnej..., op.cit., s. 12. 
30  Marketing terytorialny obejmuje wszystkie podejścia strategiczne i techniczne, które są 

stosowane przez organizacje (stowarzyszenia, jednostki, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa) 
w celu zdobycia nowych zasobów oraz poprawienie skuteczności i jakości realizacji projektu 
nastawionego na zaspokojenie określonych potrzeb publicznych (z zachowaniem zasad etyki) 
prowadzącego do wypełnienia określonej misji. Por. Marketing terytorialny..., op.cit., s. 42. 

31  Por. Marketing terytorialny..., op.cit., s. 149. 
32  Ekonomika i zarządzanie miastem..., op.cit., s. 197. 
33  G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Refleksje o strategiach lokalnych, w: Studia Regionalne  

i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, nr 25, Warszawa 1998,  
s. 195. 
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miotów gospodarczych, zwiększając tym samym ich skłonność do podejmowania 
ryzyka opartego na zwrocie nakładów ponoszonych w dłuższym okresie. Koncepcja 
oddolnego rozwoju, której efektem jest ograniczenie roli instytucji centralnych na 
rzecz władzy lokalnej, zyskuje na znaczeniu w miarę postępu procesów europej-
skiej integracji gospodarczej. Posiadanie przez gminę strategii rozwoju lokalnego 
staje się jednym z wymogów przystosowawczych do Unii Europejskiej. 
 Strategię rozwoju gminy możemy zdefiniować jako określoną koncepcję sys-
temowego działania, polegającą na34:  

 po pierwsze – formułowaniu zbioru perspektywicznych celów rozwojo-
wych i ich modyfikacji w zależności od zmieniających się uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych; 

 po drugie – określeniu niezbędnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finan-
sowych i naturalnych, niezbędnych do realizacji przyjętych celów, 

 po trzecie – określeniu sposobów postępowania (reguł działania) zapewnia-
jących realizację przyjętych perspektywicznych celów rozwojowych oraz 
optymalne wykorzystanie i rozmieszczenie przestrzennych zasobów dla 
zapewnienia danej społeczności lokalnej optymalnych warunków egzy-
stencji i rozwoju.  

 Strategia rozwoju powinna stworzyć podstawy do sprawnego, skutecznego  
i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze, zarówno w dłuższej, jak  
i w krótszej perspektywie czasowej (w tym koordynowania działań bieżących  
z perspektywicznymi oraz optymalnego wykorzystania ograniczonych własnych 
środków finansowych), a także pozyskiwania nowych środków finansowych ze 
źródeł zewnętrznych. 
 Ogólna strategia rozwoju gminy musi uwzględnić cele marketingowe, tzn. 
uwzględniać potrzeby podmiotów otoczenia i uczynić z nich główne przesłanki 
wyboru. Formułowanie strategii rozwoju powinno obejmować dwa etapy:35 

1. Analizę obecnego portfela produktów gminy w poszczególnych dziedzi-
nach gospodarki i życia społecznego (np. w dziedzinie turystyki) i na tej 
podstawie podjęcie decyzji, które z nich mają kluczowe znaczenie dla gmi-
ny. 

2. Opracowanie strategii rozwoju, w tym rozwoju pola rynkowego, a więc 
określającej nowe produkty i ewentualnie nowe rynki, na których należy 
skoncentrować uwagę w przyszłości. 

 W przypadku gmin, w których turystyka stanowi ważny element rozwoju 
lokalnego, zachodzi potrzeba opracowania na bazie szczegółowej oceny zasobów 

                                                 
34  A. Zalewski, M. Ziółkowski, Strategie rozwoju lokalnego w Polsce – teoria i praktyka, 

w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocła-
wiu, Materiały konferencyjne, Wrocław 1997, s. 13. 

35  T. Żabińska, L. Żabiński, Gmina jako obiekt analizy i marketingu strategicznego (reflek-
sje teoretyczno- metodyczne), w: Metody badań marketingowych, AE Kraków 1996, s. 551. 
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(bazy turystycznej) i rynku strategii rozwoju turystyki. Jej celem jest wyznaczenie 
priorytetów, koordynacja działań, podniesienie rangi zagadnień związanych z tury-
styką oraz dostarczenie argumentów przetargowych w procesie poszukiwania ze-
wnętrznego wsparcia i finansowania projektów. Strategia rozwoju turystyki powin-
na jasno wyrażać rolę i wagę zarządzania jakością, które wpływa na podniesienie 
stopnia zadowolenia turystów, co z kolei prowadzi do osiągnięcia celów ekono-
micznych, społecznych i środowiskowych. Powinna skupiać się na produktach  
i działaniach, które równolegle36: 

 zaspokajają potrzeby turystów, 
 przynoszą korzyści środowisku naturalnemu, 
 umacniają miejscową gospodarkę i lokalne społeczności. 

 Realizacja celów jakościowych w strategii rozwoju turystyki powinna prowa-
dzić do37:  

 wydłużenia pobytów turystów i sumy wydanych przez nich pieniędzy bez 
konieczności zwiększenia liczby przyjętych gości, 

 zwiększenia liczby turystów po sezonie, 
 polepszania wizerunku gminy i komunikowania się ze światem zewnętrz-

nym, 
 zwiększenia liczby ponownych wizyt oraz przyjazdów z polecenia zadowo-

lonych turystów, 
 polepszenia jakości bazy turystycznej i usług, 
 zapewnienia dodatkowych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych w regio-

nie, 
 zmniejszenia negatywnego wpływu turystyki na środowisko oraz podno-

szenie świadomości społecznej w tym zakresie, 
 wspomagania tradycyjnej gospodarki rolnej poprzez turystykę, 
 zapewnienia turystom kontaktu z miejscowym folklorem, 
 rozwoju współpracy i partnerstwa w gminie, 
 wspomagania rozwoju rzemiosła oraz drobnych usług świadczonych przez 

ludność miejscową. 
 Aby gmina mogła właściwie sformułować strategie i osiągnąć dzięki niej  
w przyszłości sukcesy, powinna posiadać odpowiednio zorganizowany system in-
formacji obejmujący zasoby informacyjne oraz elementy umożliwiające zasilanie, 
utrzymanie i dostarczanie tych zasobów. System informacyjny powinien być dosto-
sowany do potrzeb i obejmować wszystkie dziedziny działalności, wszystkie szcze-
ble kierowania i poziomy decyzyjne. Gromadzone informacje muszą być przeka-
zywane z pewnym wyprzedzeniem czasowym, pozwalającym na nie odpowiednio 
                                                 

36  Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 274. 

37  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–
Poznań 2002, s. 380. 
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zareagować. Droga ich przepływu powinna być jak najkrótsza, a one same powinny 
stanowić prosty zbiór, który można sobie szybko przyswoić i wykorzystać w po-
dejmowaniu decyzji. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w formułowaniu strategii rozwoju 
turystyki należy wziąć pod uwagę kilka ważnych elementów, od których może 
zależeć jej powodzenie. W swoich celach strategia rozwoju turystyki powinna 
uwzględniać założenia: strategii planowania przestrzennego, strategii rozwoju lo-
kalnego oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument strategiczny powinien 
mieć ogólny charakter, wyznaczać cele strategiczne dające podstawę do opracowa-
nia szczegółowych planów działań. Nie stanowi zakończenia procesu, gdyż strate-
gia wymaga regularnego uaktualniania. W całym procesie niezbędny jest dobrze 
zorganizowany system informacji, pozwalający na szybkie podejmowanie trafnych 
decyzji. 
 
 

PLANNING OF STRATEGIC TOURISM DEVELOPMENT  
AT THE LOCAL LEVEL 

 
 

Summary 
 
 Strategic planning is a systematic method of managing the changes, reaching  
a consensus within the community and creating a common vision of a better economic 
future. Since it is a creative process that aims at identifying the most important factors 
as well as agreeing on probable goals, tasks and strategies, it becomes a major measure 
of setting up private-public partnership initiatives, leading to the betterment of the eco-
nomic environment. In the case of regions, whose tourism is crucial to local develop-
ment, it is necessary to come up with a tourism development strategy based on a de-
tailed resource assessment (touristic base) and market analysis. Such strategy should 
include: spatial planning strategy, local development strategy and the principles of sus-
tainable development. 
 

Translated by Ala Sinkievich 
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IDENTYFIKACJA PERSPEKTYWICZNYCH SEGMENTÓW TURYSTYKI  
JAKO WKŁAD DO FORESIGHTU REGIONALNEGO  
I TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU SEKTORA 

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Współcześnie regiony turystyczne poddane są podobnym wymaganiom ryn-
kowym jak podmioty gospodarcze. Koniunktura gospodarcza i rozwój turystyki  
w regionach są silnie uzależnione od zjawisk zachodzących zarówno wewnątrz 
samego regionu, jak również poza jego granicami administracyjnymi oraz geogra-
ficznymi. Podleganie działaniu tych czynników wymusza przede wszystkim na 
decydentach regionalnych wykorzystanie dostępnych narzędzi planowania strate-
gicznego, w tym w szczególności budowanie konkurencyjnych i rozwojowych stra-
tegii kształtowania turystyki w perspektywie kilku dekad. Jednocześnie podmioty 
regionalne operujące w sektorze turystyki prowadzą różne działania, obejmujące 
również analizę stanu i perspektyw rozwoju tego sektora. Umiejętność wykorzysta-
nia nowych, dostępnych metodycznie procesów antycypacji przyszłych zmian  
w turystyce i wykorzystanie wiedzy o perspektywicznych segmentach rynku może 
być atutem współczesnych regionów turystycznych. Propozycją takiego procesu 
jest foresight turystyczny. W pracy podjęto rozważania teoretyczne co do uwarun-
kowań wykorzystania foresightu w rozwoju turystyki, jednocześnie prezentując 
wyniki badań dotyczące określenia perspektywicznych segmentów turystyki MICE 
w metropolii przodującej w tym segmencie na krajowym rynku.  
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1. Wykorzystanie perspektywicznych elementów rynku w procesie foresightu 
turystycznego 
 
1.1. Motywy i cele organizacji procesu foresightu turystycznego 
 
 Organizacja foresightu w konkretnym regionie najczęściej poświęcona jest 
jednemu lub kilku branżom, które uznano za ważne lub perspektywiczne. Zakres 
przedsięwzięcia oraz jego skala uzależnione są najczęściej od takich czynników, jak 
dostępne środki finansowe oraz doświadczenie i zasoby kadrowe realizatorów fore-
sightu. Powody, dla których projekty foresightu tak bardzo się spopularyzowały  
w dużej mierze wynikają z czynników, które spowodowały jego rozwój1. Do grupy 
tych czynników należy m.in. zaliczyć2: 

 zaostrzenie się konkurencji gospodarczej i przemysłowej; kraje wysoko 
rozwinięte konkurują na globalnym rynku poprzez branże oparte na wiedzy 
lub mające charakter stricte usługowy (do których zalicza się również tury-
styka); 

 rosnąca presja na wydatki rządowe; rozwój wielu dziedzin gospodarki 
oparty jest na wydatkach rządowych, od których wielkości są uzależnione. 
Poprzez rywalizację, między innymi w wymiarze innowacyjności, główną 
płaszczyzną odniesień są wydatki na badania i rozwój (B+R). Jednocześnie 
wielowątkowość badań oraz ich rosnąca specjalizacja powodują, że do-
stępne środki są wystarczające jedynie dla części z tych branż, w ramach 
prowadzonych badań. To wszystko wymaga selekcji opartej na procesie 
dokonywania systematycznej oceny wyborów i tym samym dokonywania 
hierarchizacji; 

 zmieniająca się formuła generowania współcześnie wiedzy; obecnie do-
stępna wiedza generowana jest w różnych miejscach na świecie i jest ona 
najczęściej trwałym elementem realizowanych procesów innowacyjnych. 
Wiedza ta ma również formę aplikacyjną i powstaje z reguły w środowi-
skach interdyscyplinarnych;  

 pojawiające się nowe style prowadzenia polityki regionalnej; na początku 
lat 90. XX w. uważało się, że nastąpił pewien przełom polegający na pro-
wadzeniu polityki bardziej otwartej, umożliwiającej większy udział partne-
rów regionalnych (niwelując jednocześnie tzw. lukę implementacji);  

 tzw. efekt milenium związany z tym, że wiele gospodarek świata chciało 
być w czołówce krajów przygotowanych do wykorzystania potencjalnych 
szans związanych z rozpoczęciem nowego wieku i tysiąclecia.  

                                                 
1  M. Keenan and E. Uyarra, Why Regional Foresight? An Overview of Theory and Prac-

tice, Writing, 2002. 
2  B. Martin, R. Johnston, Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation 

System, “Technology Forecasting and Social Change” 1999, vol. 60, s. 41–42. 
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 W odniesieniu do powyższych zjawisk towarzyszących dynamicznemu roz-
wojowi foresightu regionalnego można jednoznacznie wskazać na powody szero-
kiej akceptacji tego procesu w wielu regionach świata w różnych branżach – w tym 
również w turystyce. Głównym powodem organizacji foresightu regionalnego  
w sektorze turystycznym jest potrzeba podejmowania działań planistycznych oraz 
budowy polityki rozwoju tego sektora w regionie. Proces foresightu może wzmoc-
nić tego typu działania oraz jednocześnie pozwala na zasięgnięcie zaawansowanej 
wiedzy pochodzącej z szerszego spektrum źródeł nią dysponujących. Dodatkowo 
można wymienić wiele powodów organizacji projektów foresightu, takich jak: 

 rozpowszechnienie wiedzy o turystyce wśród partnerów regionalnych po-
przez organizację określonej liczby warsztatów, seminariów lub konferen-
cji, 

 utworzenie nowych podmiotów instytucjonalnych (stowarzyszeń, związ-
ków, izb, klastrów itp.) lub wyartykułowanie lidera odpowiedzialnego  
w branży za jej interesy i rozwój, 

 zebranie – najczęściej w syntetyczny sposób – wiedzy o turystyce w regio-
nie w formie raportów, publikacji książkowych lub innych opracowań, 

 wsparcie procesu planowania strategicznego dodatkowym wkładem mery-
torycznym, pochodzącym od branżowych partnerów regionalnych. 

 W wielu jednak przypadkach autorzy projektów foresightu turystycznego dążą 
do zaspokojenia bardziej zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań. Wyartykułowane 
potrzeby są następnie formułowane w postaci celów projektu. Foresight regionalny 
powinien być tak przeprowadzony, aby uzyskać pełną realizację postawionych 
przed nim zadań, a tym samym musi on odpowiadać potrzebom głównych interesa-
riuszy w regionie turystycznym. Cele i powody organizacji foresightu turystyczne-
go muszą być sformułowane jednoznacznie i wynikać z konsultacji odbytych  
z głównymi interesariuszami turystyki w regionie. Jednocześnie motywy i cele 
podjęcia prac na tym przedsięwzięciem muszą być w określony sposób zgodne  
z dostępnymi już wynikami badań prowadzonych przez inne podmioty lub ośrodki 
akademickie – w szczególności dotyczące priorytetowych obszarów rozwoju tury-
styki w danym regionie.  
 
1.2. Znaczenie perspektywicznych elementów rynku w poszczególnych etapach 
procesu foresightu 
 
 Przygotowanie oraz przeprowadzenie foresightu regionalnego jest podykto-
wane przede wszystkim oczekiwaniami i potrzebami partnerów turystycznych, 
którzy wyrażają zainteresowanie tego typu projektem. Podmioty odpowiedzialne za 
projektowanie całego procesu mogą stanąć przed dylematem, czy informacja  
o perspektywicznych elementach badanego rynku turystycznego jest już dostępna  
z innych źródeł, czy powinna ona zostać pozyskana w ramach prac przewidzianych 
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w projekcie. W jednym i drugim przypadku wykorzystanie tego typu wiedzy jest 
istotne z kilku powodów. Po pierwsze, przy znajomości perspektywicznych skła-
dowych rynku turystycznego można lepiej zaplanować projekt. Po drugie, zaczerp-
nięcie tego rodzaju informacji pozwala jednocześnie na redukcję działań badaw-
czych, a tym samym obniżenie kosztów realizacji całego przedsięwzięcia. Dodat-
kowo daje możliwość skupienia głównych zainteresowań badawczych wokół za-
gadnień związanych z najbardziej perspektywicznymi elementami rynku turystycz-
nego.  
 W projektach foresightu regionalnego można wyróżnić sześć etapów tworzą-
cych od początku do końca przedsięwzięcie, a są to3:  

 uruchomienie foresightu,  
 badania wstępne,  
 generowanie wyników,  
 rozpowszechnienie wyników,  
 implementacja, 
 kontynuacja procesu.  

 W przypadku dostępnej wiedzy o poprzednich badaniach empirycznych, które 
pozwoliłyby określić perspektywiczne elementy rynku turystycznego, mogą one 
zostać wykorzystane już w pierwszym etapie foresightu – przy jego planowaniu  
i uruchamianiu. Podstawowym warunkiem wykorzystania tego typu informacji jest 
względna wiarygodność pochodzenia danych, zapewniająca uzasadnienie do przy-
jęcia jako uwarunkowania prowadzonych badań foresightowych. W sytuacji gdy 
takie dane nie są dostępne lub nie zostały jeszcze zidentyfikowane, warto zwrócić 
uwagę na drugi etap projektu. W ramach badań wstępnych jest przewidziany czas, 
aby pogłębić badania wtórne lub ewentualnie przeprowadzić wstępne badania pilo-
tażowe pozwalające na zebranie wszystkich dostępnych źródeł wiedzy o turystyce 
w regionie. W przypadku zidentyfikowania opracowań zawierających informacje  
o takich perspektywicznych segmentach rynku turystycznego mogą one zostać 
wykorzystane do sformułowania dodatkowych zadań badawczych dla poszczegól-
nych zespołów roboczych lub uproszenia pewnych aktywności tytułem już dostęp-
nych informacji.  
 
 
2. Możliwości implementacji wyników foresightu turystycznego w tworzo-
nej/aktualizowanej strategii rozwoju turystyki 
 
 Wykorzystanie wyników projektu foresightu regionalnego w turystyce jest 
przedsięwzięciem bardziej złożonym niż może się to wydawać. Wyobrażenie takie 

                                                 
3  K. Borodako, Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. BECK, Warszawa 2009, s. 

42–75. 
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może powstać z powodu już realizowanych w bieżącym czasie procesów planowa-
nia strategicznego w danym regionie. Bardzo mało prawdopodobne jest, aby reali-
zatorzy foresightu spotkali się z sytuacją, że na danym obszarze nie ma żadnych 
dokumentów strategicznych turystyki w regionie lub nie są aktualnie realizowane 
podobne działania. Z tego powodu proces foresightu musi być postrzegany jako 
przedsięwzięcie, które dostarcza wartość dodaną dla sektora turystyki w regionie,  
a jednocześnie proces ten może być wkomponowany w działania planistyczne re-
gionu.  
 Projekt foresightu regionalnego w każdym sektorze, w tym również w turysty-
ce, aby mógł być z powodzeniem wdrożony, powinien spełniać kilka dodatkowych 
cech, świadczących o jakości foresightu. Są to4: 

 rozpoczęcie z poczuciem potrzeby przygotowania się do przyszłych wy-
zwań, 

 posiadanie na swoim koncie sukcesów na początku całego projektu, 
 wychodzenie naprzeciw potrzebom ewentualnych użytkowników projektu, 
 zaangażowanie zróżnicowanych partnerów w działania projektowe, 
 posiadanie doświadczenia w legitymizowaniu całego projektu, 
 rozwinięcie i zastosowanie skutecznej strategii komunikacyjnej. 

 Anglojęzyczny termin foresight przyjął się szerzej w nielicznej polskiej litera-
turze przedmiotu5. W związku z tym działania foresightu regionalnego w turystyce 
powinny obejmować liczne i aktywne działania informacyjno-promocyjne, pozwa-
lające zapoznać z tym pojęciem wszystkich interesariuszy w regionie oraz wskazać 
celowość oraz korzyści z jego realizacji. Dopiero akceptacja procesu przez kluczo-
wych partnerów regionalnych sektora turystyki może być wstępem do rozpoczyna-
nia działań implementacyjnych, polegających na wykorzystaniu całego procesu,  
w szczególności jego wyników do planowania strategicznego w regionie turystycz-
nym. 
 Przygotowanie jednego z ostatnich etapów procesu foresightu regionalnego 
związane jest również z wiedzą o funkcjonowaniu pięciu poziomów rozwoju poten-
cjału foresightu dotyczących6: 

 poziom 1 – rozpoznania foresightu jako naturalnej umiejętności człowieka 
– każdy człowiek realizuje we własnym zakresie analizy, 

 poziom 2 – (immersion) immersja w koncepcję foresightu – wykorzystanie 
idei i koncepcji foresightu do generowania dyskusji o przyszłości,  

 poziom 3 – zastosowanie metodyki foresightu – wykorzystanie kluczowych 
metod do uczynienia foresightu bardziej rzeczywistym, 

                                                 
4  Por. M. Conway, J. Voros, Foresight: Learning from the Future, Australasian Associa-

tion for Institutional Research, 2001 Forum, Swinburne 2001, s. 5. 
5  Por. K. Borodako, Foresight…, op.cit. 
6  R. Slaughter, Futures for the Third Millennium: Enabling the Forward View, Prospect 

Media, Sydney 1999, s. 14. 
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 poziom 4 – tworzenie nisz organizacyjnych – ciągły cel budowania obsza-
rów wymagających przeprowadzenia foresightu (skupienia uwagi na tych 
obszarach), 

 poziom 5 – foresight na poziomie społecznym prowadzący do powstania 
nowej normy społecznej, polegającej na powszechnym myśleniu długofa-
lowym.  

 Studia literatury dotyczącej foresightu, jak również analizy projektów foresi-
ghtowych zrealizowanych w Polsce w ostatnich pięciu latach pokazują, że wypra-
cowywane rezultaty można podzielić na dwie kategorie: formalne i nieformalne. 
Próbując odnieść te dwie grupy efektów pracy zespołu projektowego do procesów 
planowania strategicznego w regionie, można wskazać na związek obu tych rodza-
jów z wykorzystaniem przy budowie lub aktualizacji strategii rozwoju turystyki  
w regionie. Z procesowego punktu widzenia bardziej „praktyczne” wydają się re-
zultaty formalne, obejmujące różnego rodzaju raporty, analizy, opracowania, mo-
nografie, publikacje pokonferencyjne itp. Kluczowe treści w nich zawarte mogą  
z łatwością zostać przeniesione w proces planowania strategicznego i tym samym 
wesprzeć budowę lub aktualizację dokumentów strategii. Natomiast rezultaty  
z drugiej grupy, polegające na powstawaniu powiązań między podmiotami, tworze-
niu podmiotów instytucjonalnych lub innych gremiów wirtualnych (opartych  
o nowe technologie informatyczne), pozwalają na wspieranie procesu akceptacji  
i popularyzacji wyników foresightu. Jednocześnie umożliwiają bardziej świadome 
wykorzystanie w procesie strategicznym rozwoju turystyki podejścia długofalowe-
go oraz antycypacyjnego. Istotnym wymiarem tej formy uczestnictwa w tworzeniu 
strategii jest także powstanie szeroko akceptowalnego w środowisku turystycznym 
lidera tego sektora w regionie7. Powinna być to osoba lub instytucja, która uświa-
domi, że pomysły pochodzące od pewnych wizjonerskich liderów są bardziej reali-
styczne niż się wydaje i możliwe do wdrożenia w bliskiej przyszłości. Istotnym 
warunkiem zwiększenia szans udanego wykorzystania wyników foresightu tury-
stycznego (regionalnego) jest aktywny udział na każdym etapie realizacji projektu 
przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych (lub współodpowiedzialnych) za 
rozwój turystyki – w tym władz regionalnych. Nie zapominając jednocześnie  
o takich partnerach, jak izby turystyczne, stowarzyszenia zawodowe (hotelarzy, 
restauratorów, organizatorów turystyki, przewodników) czy uczelnie kształcące na 
kierunkach turystycznych.  
 

                                                 
7  B. Kunstler, W. Tiga Tita, State Foresight, Innovation and Entrepreneurship: The Case 

of Economic Development, E-Learning and Outsourcing Industry in Uganda, “Journal of Futures 
Studies”, November 2007, 12(2), s. 43. 
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3. Przykładowa identyfikacja perspektywicznych segmentów rozwoju turysty-
ki 
 
3.1. Podmioty określające perspektywiczne segmenty turystyki 
 
 Rozwój turystyki w poniższej części został przedstawiony na przykładzie 
badań przeprowadzonych w Krakowie i poświęconych analizie wyselekcjonowane-
go fragmentu sektora turystycznego określanego jako turystyka MICE (ang. Me-
etings, Incentives, Congreses, Excebitions). Cały proces badawczy trwał prawie rok 
i obejmował przygotowanie formularza ankietowego, utworzenie bazy podmiotów, 
badania ankietowe oraz przygotowanie finalnego opracowania. Badana grupa 
obejmowała populację generalną gestorów bazy konferencyjnej oraz wskazanych 
przez zamawiającego profesjonalnych organizatorów konferencji, firmy typu DMC 
oraz firmy organizujące wyjazdy motywacyjne. W ramach przeprowadzonych ba-
dań ankietowych zespół autorski zgromadził wypełnione formularze ankietowe od 
120 gestorów obiektów turystycznych z infrastrukturą umożliwiającą organizację 
imprez typu MICE, co stanowiło 50,42% stopę zwrotu. W przypadku drugiej grupy 
badanej, określanej w dalszej części pracy ogólnie jako podmioty PCO, uzyskano 
zwrot na poziomie 54,32% w liczbie 44 wypełnionych ankiet.  
 
3.2. Analiza wyników badań z punktu widzenia perspektywicznych segmentów 
rozwoju turystyki 
 
 W literaturze przedmiotu można znaleźć badania, które obejmują swoim za-
kresem również identyfikację perspektywicznych segmentów turystyki – niemniej 
wśród ostatnich takich danych jest raport dotyczący rozwoju turystyki MICE w 
Krakowie. W oparciu o te badania została poniżej przedstawiona charakterystyka 
perspektywicznych segmentów turystyki MICE w opinii dwóch grup responden-
tów. W kwestionariuszu ankietowym badani mieli za zadanie wskazanie segmen-
tów turystyki MICE, które w ich opinii w perspektywie 2014 roku powinny być 
kluczowe dla turystyki MICE w Krakowie. Badani mieli zamkniętą listę dostępnych 
odpowiedzi, a mianowicie: kongresy powyżej 500 osób, zjazdy ponad 250 osób, 
konferencje do 250 osób, seminaria, sympozja, szkolenia, kursy, targi, wystawy 
oraz imprezy motywacyjne.  
 W grupie badanych reprezentantów obiektów do obsługi imprez typu MICE 
prawie co ósma osoba wskazywała na kongresy powyżej 500 osób jako na rokujące 
największe szanse rozwojowe. Natomiast prawie połowa respondentów łącznie 
wskazała na najbardziej przyszłościowe segmenty rozwoju turystyki MICE w Kra-
kowie – odpowiednio 25% na szkolenia i kursy oraz 24% na konferencje do 250 
osób. Na czwartym miejscu pod względem uznania tego segmentu za perspekty-
wiczny dla metropolii Małopolski były zjazdy z ponad 250 uczestnikami. Na ostat-
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nich miejscach popularności, co do potencjału rozwojowego turystyki MICE  
w Krakowie były targi (prawie co dziesiąta pytana osoba wskazała tę kategorię), 
imprezy motywacyjne (7% badanych) oraz seminaria i sympozja (jedynie 6% 
wskazań). W świetle tych wyników, w przypadku zamiarów organizacji foresightu 
regionalnego w tym sektorze, uwzględniając jednocześnie grupy podmiotów tury-
styki zainteresowanych organizacją tego procesu, należałoby skupić główną uwagę 
na segmentach konferencji oraz szkoleń, ewentualnie dodatkowo również na seg-
mencie zjazdów (rysunek 1).  

 
 

Rys. 1. Perspektywiczne segmenty rozwoju turystyki MICE w Krakowie według gesto-
rów obiektów bazy imprez typu MICE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, 
A. Niemczyk, R. Seweryn, Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008–2009.  
Kraków 2009, s. 319. 

 
 W ramach przeprowadzonych badań o wypowiedź zostali także poproszeni 
przedstawiciele firm PCO (ang. Professional Conference Organizer). Z powodu 
istotnych różnic odnośnie do charakteru pracy obu grup badanych podmiotów (ge-
storzy bazy przyjmujący imprezy turystyki MICE versus profesjonalni organizato-
rzy konferencji) badania i interpretacja wyników przeprowadzane były oddzielnie 
(na osobnych formularzach ankietowych). Zdaniem osób z grupy firm PCO, naj-
bardziej perspektywicznym segmentem krakowskiej turystyki MICE powinny być 
konferencje do 250 osób (34,09%) oraz imprezy motywacyjne (aż 29,54%). Pozo-
stałe proponowane w ankiecie segmenty (kongresy, zjazdy, seminaria i sympozja, 
szkolenia i kursy oraz targi i wystawy) uzyskały wśród badanych osób niski poziom 
wskazań. Wśród tych „słabych” segmentów jedyną kategorią, która przekroczyła 
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próg 10%, były zjazdy, wymienione przez prawie 16% respondentów (rysunek 2).  
 

 
 

Rys. 2. Perspektywiczne segmenty rozwoju turystyki MICE w Krakowie według PCO 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, 
A. Niemczyk, R. Seweryn, op.cit., s. 464. 

 
 Przedstawione wyniki badań turystyki MICE w Krakowie dostarczyły istot-
nych wyników dla decydentów regionalnych, którzy będą kreować rozwój całej 
turystyki w krakowskiej metropolii, a także w skali regionu.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Gospodarka turystyczna, podobnie jak inne sfery życia gospodarczego, musi 
optymalnie przygotowywać się do zmian związanych z nowymi trendami społecz-
no-ekonomicznymi i technologicznymi. Realizowane w polskich regionach procesy 
budowania lub aktualizowania strategii rozwoju tego sektora powinny zostać roz-
budowane o dodatkowe narzędzie, jakim jest foresight turystyczny. Jednocześnie  
w przypadku identyfikacji istniejących już wiarygodnych badań turystyki w regio-
nie takie analizy powinny również stanowić kluczowy element tworzenia wizji  
i celów strategicznych turystyki w regionie.  
 



Krzysztof Borodako 38

IDENTIFICATION OF PERSPECTIVE TOURISM SEGMENTS  
AS INPUT TO THE REGIONAL FORESIGHT AND FORMULATION  

OF THE STRATEGY OF THE SECTOR DEVELOPMENT 
 
 

Summary 
 
 The paper presents the issue of region foresight in tourism sector, particularly the 
implementation potential of foresight process and its results for the sake of strategic 
planning pertaining to this sector. The attributes of the process that can help to use the 
result in the other strategic activities in the region are also indicated, especially the in-
stances improving the usage of existing research results. The case study of tourism 
research MICE in Cracow is provided as an example of generating valuable input into 
the foresight process (by means of acquiring descriptions of the perspective segments). 
 

Translated by Krzysztof Borodako 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY POZNANIA  
JAKO PODSTAWA KREOWANIA PRODUKTÓW MARKOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesna turystyka to nie tylko obszary o wyjątkowych naturalnych walo-
rach przyrodniczych czy antropogenicznych, ale także aglomeracje miejskie przy-
ciągające tysiące turystów krajowych i zagranicznych. To właśnie turystyka miej-
ska staje się w ostatnich latach jednym z najważniejszych produktów w światowej 
turystyce. 
 Właśnie o tej formie turystyki, a ściślej – o roli potencjału turystycznego mia-
sta w tworzeniu i rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego Poznania traktu-
je poniższe opracowanie. 
 
 
1. Istota i funkcje regionalnego produktu turystycznego 
 
 Współczesny bardzo konkurencyjny rynek usług turystycznych oferuje kon-
sumentom – turystom nie tylko różnorodne usługi (a raczej pakiety usług), ale także 
wiele udogodnień, atrakcji uprzyjemniających podróż i pobyt uczestnikom ruchu 
turystycznego. Można zatem stwierdzić, że podstawą współczesnego rynku usług 
turystycznych jest produkt. 
W literaturze przedmiotu definiuje się najczęściej produkt jako „zbiór użyteczności 
związanych z podróżami turystycznymi, czyli dostępne na rynku dobra i usługi 
turystyczne, umożliwiające ich planowanie, odbywanie, przeżywanie oraz groma-



Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek 40

dzenie doświadczeń z nimi związanych”1. W turystyce, zjawisku interdyscyplinar-
nym, nie ma jednego typu produktu, występują natomiast bardzo różnorodne ich 
rodzaje, takie jak: 

 produkt turystyczny – rzecz, 
 produkt turystyczny – usługa, 
 produkt turystyczny – pakiet usług, 
 produkt – wydarzenie, 
 produkt – impreza, 
 produkt – obiekt, 
 produkt – szlak, 
 produkt – obszar2. 

 Z uwagi na zakres rozważań niniejszego opracowania spróbujemy bliżej scha-
rakteryzować ten ostatni typ produktu turystycznego. Produkt turystyczny – obszar 
jest produktem szczególnym, uwarunkowanym przestrzennie, złożonym z wybra-
nych elementów potencjału turystycznego danego obszaru, połączonych nadrzędną 
ideą decydującą o jego oryginalności, odrębności i atrakcyjności rynkowej3. Tego 
typu produkt jest całością złożoną z elementów materialnych i niematerialnych, 
stanowiących podstawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań 
związanych z pobytem w danym miejscu4. 
 Regionalny produkt turystyczny obejmuje zbiór zróżnicowanych elementów, 
do których należy zaliczyć5: 

 dziedzictwo obejmujące ogół elementów powstałych w wyniku naturalnych 
procesów przyrodniczych i działalności człowieka, w tym np. środowisko 
przyrodnicze czy kulturę i tradycję, tworzące bazę do prowadzenia działal-
ności różnego typu i funkcjonowania obszaru; 

 infrastrukturę obejmującą zasoby związane z rozwojem turystyki i uatrak-
cyjniające ofertę turystyczną obszaru; 

 wartość dodaną obejmującą atrybuty obszaru przynoszące określoną satys-
fakcję turystów, takie jak np. idea, nazwa, logo czy wizerunek, 

 organizację i zarządzanie (wszystkie elementy, które pozwalają funkcjo-
nować pojedynczym elementom w formie spójnej całości, jaką jest produkt 
turystyczny – obszar). 

 Zdaniem wielu autorów, kreowanie regionalnego produktu turystycznego 
uwarunkowane jest różnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, takimi jak: 

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

s. 74. 
2  Ibidem, s. 74–76. 
3  Ibidem, s. 101. 
4  Por. E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategiczne-

go, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 22. 
5  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, op.cit., s. 103. 
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ekonomiczne, społeczno-kulturowe, przyrodnicze, polityczne, technologiczne itp. 
Szczególne znaczenie mają determinanty wewnętrzne, wynikające bezpośrednio  
z potencjału turystycznego danego obszaru (regionu), a które mają decydujący 
wpływ na ostateczny kształt regionalnego produktu turystycznego. Wśród tych 
czynników wyróżnić należy następujące6: 

 walory środowiska przyrodniczego i stan ich ochrony, 
 walory kulturowe, dziedzictwo kulturowe, tradycje, 
 stan ilościowy i jakościowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, 
 dostępność komunikacyjną regionu, 
 przedsiębiorczość miejscowej ludności i zaangażowanie władz regionu w 

zakresie zwiększania inicjatyw proturystycznych, a także pozyskiwanie 
inwestorów zewnętrznych, 

 inicjatywę organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki 
w pozyskiwaniu środków z programów pomocowych i strukturalnych Unii 
Europejskiej, 

 strukturę i kwalifikacje kadry turystycznej oraz osób pracujących na rzecz 
obsługi turystów (w sposób bezpośredni i pośredni). 

 Jak z powyższego wynika, to właśnie szeroko rozumiany potencjał turystycz-
ny regionu jest podstawą tworzenia regionalnych produktów w turystyce. 
 Powyższe stwierdzenie można odnieść także do miejskiego produktu tury-
stycznego, czyli produktu turystycznego oferowanego przez mniejsze lub większe 
miasta. Obszary miejskie mają często bardzo złożony i wielofunkcyjny charakter, 
stąd też, poza miejscowościami o wiodącym recepcyjnym charakterze, trudno jed-
noznacznie określić, jaką rolę w ich rozwoju odgrywa turystyka. Wynika to z faktu, 
że większość atrakcji i udogodnień powstała w miastach nie tylko z myślą o tury-
stach, ale także dla zaspokojenia potrzeb stałych mieszkańców. A zatem wspo-
mniane wcześniej elementy obszarowego produktu turystycznego w przypadku 
miast wydają się być zdecydowanie bardziej zróżnicowane, a ich potencjał tury-
styczny obejmuje znacznie więcej elementów składowych niż ma to miejsce  
w przypadku innych jednostek przestrzennych, np. obszarów wiejskich czy typo-
wych miejscowości recepcyjnych. 
 Jak słusznie zauważają to R. Sharpley i L. Roberts, „o ile kiedyś miasta były 
w stanie wyróżnić swoją ofertę turystyczną i przez tzw. marketing miejsca przycią-
gnąć konkretny typ zwiedzających, o tyle dzisiaj rynek miejscowości turystycznych 
jest tak zatłoczony, że wiele z nich zatraciło swoją wyjątkowość. Turyści mogą 
obecnie do woli przebierać w miejskich ofertach turystycznych w poszukiwaniu 
najodpowiedniejszego i najciekawszego dostępnego zestawu usług oraz atrakcji”7. 
                                                 

6  E. Nawrocka, Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych 
obszaru, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 364. 

7  L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008, s. 205. 
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 Aby odnieść sukces rynkowy, miasta stawiające na turystykę muszą tworzyć 
innowacyjne strategie rozwoju sektora turystycznego, uwzględniające istniejący 
potencjał turystyczny miasta i wykreowane na jego podstawie markowe produkty 
turystyczne (albo jeden zintegrowany produkt turystyczny obszaru). 
 Nie marginalizując roli potencjału turystycznego danego obszaru w procesie 
tworzenia produktu turystycznego, należy podkreślić, że owo tworzenie wymaga 
zaangażowania wszystkich podmiotów regionalnej polityki turystycznej i połącze-
nia jednostkowych interesów tych podmiotów, tak aby powstał produkt je satysfak-
cjonujący oraz przyciągający konsumentów – turystów i także ich zadowalający. 
 Spróbujmy zatem udowodnić tezę, że właśnie szeroko pojmowany potencjał 
turystyczny obszaru oraz współpraca pomiędzy podmiotami regionalnej (lokalnej) 
polityki turystycznej są podstawą do wykreowania konkurencyjnego, regionalnego 
produktu turystycznego. 
Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do Poznania, miasta które po-
stanowiło zmienić swój dotychczasowy podstawowy biznesowy wizerunek i uczy-
nić z miasta także ośrodek turystyczny o randze międzynarodowej. 
 
 
2. Istota potencjału turystycznego w kreowaniu produktów markowych  
 
 Potencjał w ujęciu słownikowym oznacza „zbiór elementów rozumianych 
jako środki, które mogą zostać wykorzystane do realizacji jakiegoś celu”8; „zasób 
możliwości, mocy, tkwiący w czymś”9; „ogół możliwości, którymi się dysponuje 
do wykonania określonej czynności, danego działania; posiadana zdolność do okre-
ślonych działań”10.   
 Za potencjał turystyczny można zatem uznać wszystkie zasoby (elementy) 
środowiska naturalnego, kulturowego, zagospodarowania turystycznego, dostępno-
ści komunikacyjnej, paraturystycznej infrastruktury turystycznej, zasoby ludzkie 
oraz elementy otoczenia sektora turystycznego, które stwarzają możliwość podjęcia 
działania służącego osiągnięciu zamierzonego celu w dziedzinie turystyki. Według 
J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka, potencjał turystyczny stanowią 
wszystkie te elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, 
które mogą być wykorzystane do uprawiania bądź zajmowania się turystyką, wśród 
których wyróżniają: zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie 
turystyczne, dostępność komunikacyjną i inne) oraz zasoby funkcjonalne (uwarun-
kowania kulturowe, społeczno-demograficzne, ekologiczne, psychologiczne oraz 

                                                 
8  Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1996. 
9  Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1994. 
10  Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wyd. Europa, Wrocław, 2001, 

http://portalwiedzy.onet.pl, 15.01.2010. 
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istniejące możliwości ekonomiczne, polityczne i technologiczne), warunkujące 
rozwój turystyki na określonym terenie11. 
 Istotę potencjału turystycznego w kreowaniu produktów markowych określa 
zdolność wykorzystania jego elementów w tworzeniu marki miejsca recepcji tury-
stycznej. Unikatowość zasobów środowiska naturalnego (np. osobliwości przyrody, 
wyjątkowość klimatu) i kulturowego (np. obiekty ogólnoświatowego dziedzictwa 
kultury: zabytki architektury, obiekty historyczne, wyjątkowość wydarzeń, innowa-
cyjność inwestycyjna, styl życia) oraz elementów infrastruktury – przede wszyst-
kim turystycznej – mają znaczący wpływ na samoistne wykształcenie się marki 
produktu turystycznego, opartej na cechach wyjątkowości zasobów potencjału tury-
stycznego. Cechy, jako wymiar znaczeniowy marki produktu turystycznego, nie 
ograniczają jej postrzegania w pozostałych wymiarach – korzyści, wartości, osobo-
wości, kultury, użytkownika12, których znaczenie, w przypadku podobieństwa za-
sobów potencjału turystycznego, wzrasta.  
 Niewiele miejsc recepcji turystycznej posiada unikatowe atrybuty. Ponadto 
globalizacja zaktywizowała procesy upodabniania się popytu i podaży turystycznej. 
W następstwie tego podobieństwa w naturalno-kulturowych uwarunkowaniach 
rozwoju turystyki wielu miejsc recepcji turystycznych dodatkowo wzmocnione 
zostały poprzez ujednolicenie infrastruktury i oferty turystycznej.  
 Szczególnym rodzajem miejsca recepcji turystycznej są miasta, co wynika  
z różnorodności przejawów aktywności turystycznej i roli, jaką turystyka odgrywa 
lub może odgrywać w szeroko rozumianym funkcjonowaniu miasta13 oraz ze 
współzależności między charakterem i funkcjami miasta i turystyki14. Tożsamość 
markowego produktu turystycznego miasta należy rozważać w kontekście wymia-
rów znaczeniowych elementów, składających się na przestrzeń miejską i wyróżnia-
jących się zasobów potencjału turystycznego.  
 Można wskazać przykłady, gdzie percepcja miasta określona jest przez wy-
miar cech produktu turystycznego oraz takie, dla której są to wymiary znaczeniowe 
przestrzeni miejskiej. Jak stwierdza S. Anholt ,,niektóre miasta – jak choćby Wene-
cja, Dubrownik czy Kair – zostały tak hojnie obdarzone dziedzictwem, że przez 
cały rok, niezależnie od okoliczności, mogą liczyć na tłumy turystów. Inne miasta  
– jak Nowy Jork, Londyn, Tokio – są tak bogate i potężne, że zawsze stanowić będą 
centrum biznesu i turystyki, cokolwiek by się działo” 15. Według R. Sharpley  

                                                 
11  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…, op.cit., s. 51–52. 
12  Por. P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 421. 
13  Por. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2002, s. 165. 
14  Por. R. Sharpley, L. Roberts: ,,W środowisku miejskim charakter i funkcje turystyki będą 

do pewnego stopnia zależały od miasta, a charakter i funkcje miasta w pewnym zakresie będą 
kształtowane przez turystykę”, w: L. Pender , R. Sharpley, Zarządzanie turystyką,.., op.cit.,  
s. 207. 

15  S. Anholt, Sprawić by miasta przyciągały jak magnes, tłumaczenie Making Cities Ma-
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i L. Roberts, Paryż funkcjonuje w ludzkiej świadomości przede wszystkim jako 
najbardziej romantyczne miasto w Europie, Mediolan jako centrum mody, a Praga 
jako skarbnica architektury gotyckiej16.  
 Świadomość korzyści wynikających z rozwoju turystyki dla miejsc recepcji 
turystycznych stała się przesłanką wielu inicjatyw mających na celu wykreowanie 
atrakcyjnych produktów turystycznych w oparciu o potencjał turystyczny miasta, 
takich jak m.in.: rewitalizacja zabytków i całych fragmentów przestrzeni miejskich, 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak nowoczesne 
bryły architektoniczne obiektów hotelowych, galerii handlowych, organizowanie 
festiwali, koncertów, imprez sportowych itp. R. Sharpley i L. Roberts17 są zdania, 
że realizowane podobne programy rozwoju turystyki w miastach i podobieństwo 
stosowanych strategii wizerunkowych miast nie umożliwiły wyróżnienia się pro-
duktów turystycznych na globalnym rynku turystycznym. Uważają oni natomiast, 
że o wyjątkowości miasta decyduje klimat miejsca, który może przejawiać się  
w rozmaitych cechach danego terytorium, takich jak styl i układ architektoniczny, 
krajobraz, sposób wykorzystania, oraz zwyczaje i zachowania lokalnej społeczno-
ści. Lokalne kultury stanowią według cytowanych autorów nieodłączny element 
marketingu miast18. 
 Podobne stanowisko w zakresie kreowania wyróżniających się produktów 
turystycznych miast reprezentuje S. Anholt19, który uważa, że większość miast 
posiada szeroki zakres obiektów historycznych i kulturalnych, ale brakuje im atrak-
cji, które rzeczywiście stwarzają atmosferę życia kulturalnego. Atrakcje te powinna 
charakteryzować taka kreatywność, że same w sobie są oczywistymi i silnymi mar-
kami posiadającymi własny rynek20. 
 Istotę koncepcji kreowania markowego produktu turystycznego miasta  
w oparciu o atrakcje turystyczne wyraża systemowy model atrakcji turystycznej 
według Leipera21, w którym ,,atrakcja turystyczna jest systemowym układem trzech 
elementów: osób mających potrzeby turystyczne, jąder (tj. każda cecha lub charak-
terystyka miejsca, które może być odwiedzone) i przynajmniej jednego znaku (tj. 
informacja o jądrze). Kontekst działania atrakcji turystycznych przedstawiony  
w modelu określa istotę marki produktu turystycznego: ,,turyści nigdy nie są „przy-
ciągani”, „ciągnięci”, „magnetyzowani”, lecz zmotywowani do przeżyć (osiągnię-
cia satysfakcji w jądrze i są znakami (informacją) pozytywnych reakcji na potrzeby 

                                                                                                                        

gnetic, Simon Anholt, 2007, http://www.imp.org.pl/. 
16  L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką..., op.cit., s. 215. 
17  Ibidem, s. 215–216. 
18  Ibidem, s. 218. 
19  Por. S. Anholt, Sprawić, by miasta..., op.cit. 
20  Ibidem. 
21  A. Matczak, Atrakcje turystyczne miast, w: Turystyka miejska, Wyższa Szkoła Gospo-

darki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 51. 
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i chęci)”22. 
 Potencjał turystyczny stwarza szerokie możliwości kreowania markowych 
produktów turystycznych, zarówno w jego bezpośrednim, jak i pośrednim wyko-
rzystaniu – przez stworzenie atrakcji turystycznej.  
 
 
3. Diagnoza potencjału turystycznego Poznania dla rozwoju turystyki kultu-
rowej 
 
 Poznań – stolica Wielkopolski, miasto liczące 560 tys. ludności, o powierzch-
ni 262 km kw.23, na skraju Pojezierzy Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, na obszarze 
Poznańskiego Przełomu Warty, nad Wartą i jej dopływami: Cybinką, Główną  
i Bogdanką24. 
 Historia określiła funkcje Poznania jako miejsca początków państwa polskie-
go (na Ostrowie Tumskim gród obronny z VII-IX wieku, wokół niego podgrodzie, 
w X wieku jedna z głównych rezydencji książęcych, od 968 roku – siedziba pierw-
szego polskiego biskupstwa, od 1138 roku – siedziba książąt dzielnicowych), 
ośrodka rzemiosła i handlu, ośrodka kultury ( w 1519 roku założono Akademię 
Lubrańskiego), od XIX wieku – ośrodka przemysłu rolno-przetwórczego, metalo-
wego, maszynowego (w 1855 roku uruchomiono zakłady H. Cegielskiego), od 
1921 roku odbywają się Targi Poznańskie krajowe, a od 1925 roku – międzynaro-
dowe25. 
 Obecnie Poznań stanowi ważne centrum administracyjne, bankowe, kulturo-
we, naukowe, handlowo-usługowe i przemysłowe. Miasto to stanowi ważny węzeł 
komunikacyjny z możliwością połączeń lotniczych, kolejowych i kołowych. 
  Autorzy zdają sobie sprawę z potrzeby wyczerpującej analizy potencjału tury-
stycznego Poznania, jednak ograniczone ramy artykułu pozwalają na przedstawie-
nie tylko wybranych jego zasobów i wskazanie możliwości ich wykorzystania  
w kreowaniu markowego produktu turystycznego o nazwie Trakt Królewsko-
Cesarski.  
 Potencjał turystyczny miasta Poznania określają przede wszystkim jego zaso-
by kulturowe. Należy jednak podkreślić występowanie w granicach miasta czterech 
jezior: Maltańskiego, Kierskiego, Rusałka, Strzeszyńskiego, 20-procentowy udział 
lasów i parków w ogólnej powierzchni miasta26 oraz 0,7% udział powierzchni  

                                                 
22  Ibidem. 
23  Rocznik Statystyczny Województw 2008, Wybrane dane o podregionach (NTS 3) w 2007 

r., GUS, Warszawa 2008, s. 88–89, http://www.stat.gov.pl. 
24  Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1998, s. 295. 
25  Ibidem, s. 296. 
26  Ibidem, s. 296. 
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o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych w powierzchni 
ogólnej miasta27. Pełnią one funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Poznania i mają, 
poza Jeziorem Maltańskim, charakter lokalny.  
 Zasoby kulturowe Poznania stanowią liczne zabytki, których liczba wpisana 
do Rejestru zabytków nieruchomych miasta Poznania wynosi czterysta sześćdzie-
siąt cztery28. Należą do nich m.in:  

 zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta z budynkami uży-
teczności publicznej, sakralnymi oraz kamienicami mieszczańskimi; 

 zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Rynku wraz z kompleksem 
budynków, takich jak ratusz, odwach, domki budnicze, pałac Działyńskich, 
kamienice obrzeżne oraz studnia Prozerpiny i figura św. Jana Nepomucena; 

 zespół urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta z układem ulic i za-
budową;  

 zespoły urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego 
przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynka-
mi użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willo-
wymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami – Ostrów Tum-
ski, Śródka, Stare Miasto, Łazarz, Wilda, Ostroróg, Sołacz; 

 założenie urbanistyczno-architektoniczne Ringu poznańskiego (w miejscu 
rozebranych fortyfikacji pruskich), obejmujące pierścień promenad nowej 
obwodnicy i starej ulicy Wałowej z forum reprezentacyjnym (Zamek, 
Bank, Filharmonia, Dyrekcja Poczty, Teatr Wielki, Collegium Maius, Col-
legium Minus, Collegium Iuridicum, Akademia Muzyczna), gmachami 
użyteczności publicznej i terenami zielonymi (parki: Lubuski, Marcinkow-
skiego, Mickiewicza, Wieniawskiego, Moniuszki) oraz pozostałościami 
fortyfikacji (wału czołowego fortu Grollmana i kazamatów fortu Colomba 
przy ul. Towarowej i Powstańców Wlkp.); 

 pozostałości średniowiecznych murów miejskich wewnętrznego i ze-
wnętrznego pierścienia obwarowań miasta z fragmentami baszt i Bramy 
Wronieckiej; 

 pozostałości fortyfikacji pruskich z końca XIX w. obejmujące pierścień 18 
fortów zewnętrznych z wszystkimi elementami twierdzy fortowej, takimi 
jak profile ziemne, schrony, pasy zieleni ochronnej itp., rozmieszczone  
w rejonach fortecznych; 

 Cytadela z parkiem i cmentarzami, Ogród Botaniczny, Most Teatralny, 
Opera, Zamek Przemysła, ob. Muzeum, Teatr Polski, Muzeum Narodowe, 
Baszta obronna, Bazar Poznański, Pałac Górków, ob. Muzeum, Biblioteka 
Raczyńskich, pałac Działyńskich, kościoły, klasztory, liczne kamienice 

                                                 
27  Rocznik Statystyczny Województw 2008…, op.cit, s. 97. 
28  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, http://wosoz.bip-i.pl. 



Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów… 47

oraz budynki użyteczności publicznej29. 
 W 2008 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Poznaniowi presti-
żowy tytuł ,,Pomnika Historii”, przyznawany zabytkom o szczególnej wartości 
historycznej, naukowej, artystycznej, utrwalonych w powszechnej świadomości  
i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski. Mianem ,,Pomnika 
Historii” objęto w Poznaniu historyczny zespół miejski z ringiem Stübena, parkiem 
Cytadela i Ostrowem Tumskim30.  
 Pozostałe zasoby kulturowe Poznania to 27 obiektów muzealnych (m.in.: 
Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa i Rzeźby, Muzeum Archeologiczne, Mu-
zeum Etnograficzne, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Instrumentów 
Muzycznych, Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Literackie Henryka Sienkie-
wicza, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepod-
ległościowych w Poznaniu)31, 43 galerie32, 20 teatrów (m.in.: Teatr Wielki im. Sta-
nisława Moniuszki, Teatr Muzyczny, Teatr Polski, Teatr Animacji, Teatr Ósmego 
Dnia, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, Polski Teatr Tańca Balet Poznań-
ski)33, liczne wydarzenia kulturalne, takie jak: festiwale (m.in.: Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny „Malta”, Etno Port Poznań Festiwal Hoffmannowski, Międzyna-
rodowy Festiwal Filmowy Off Cinema, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Ma-
ski”)34, koncerty (m.in.: koncerty promenadowe, koncerty organowe, Letnie Kon-
certy Ratuszowe), imprezy folklorystyczne (np. Jarmark Świętojański, Święto 
Bamberskie, Dni Świętomarcińskie, Kaziuki)35. 
 Elementem potencjału kulturowego są również tzw. wartości niematerialne, 
do których można zaliczyć: gwarę i obyczaje poznańskie, tradycje rzemieślnicze  
i kuchnię wielkopolską. 
 Wyróżniającymi się elementem kultury współczesnej Poznania są: Targi Po-
znańskie oraz wydarzenia odbywające się na ich terenie, np. Konferencja Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 14, 32. Europejskie Spotkanie Mło-
dych Taize, wielofunkcyjne centrum handlowo-usługowe Stary Browar oraz kom-
pleks sportowo-rekreacyjny Malta, na którym organizowane są imprezy o krajo-
wym i międzynarodowym charakterze, np. mistrzostwa świata w wioślarstwie 

                                                 
29  Ibidem. 
30  Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Poznania w 2008 roku, Urząd Miasta Poznania, 

Poznań 2009. 
31  BIP Urzędu Miasta Poznania, Oficjalne strony Poznania, Kultura, Muzea w Poznaniu, 

http://www.poznan.pl/mim/public/main, 15.01.2010. 
32  BIP Urzędu Miasta Poznania, Oficjalne strony Poznania, Kultura, Galerie w Poznaniu 

http://www.poznan.pl/mim/public, 15.01.2010. 
33  BIP Urzędu Miasta Poznania, Oficjalne strony Poznania, Kultura, Teatry 

http://www.poznan.pl/mim/public/main/ 15.01.2010. 
34  Poznań 2016 europejska stolica kultury, Kulturalny Poznań, http://www.2016poznan.pl, 

15.01.2010. 
35  Ibidem, wydarzenia kulturalne, http://www.2016poznan.pl, 15.01.2010. 
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2009. 
 Potencjał noclegowy miasta Poznania (rysunek 1) stanowi łącznie 65 obiek-
tów zbiorowego zakwaterowania, które w 96% dysponują całorocznymi miejscami 
noclegowymi (45 hoteli, 1 motel, 1 pensjonat, 3 inne obiekty hotelowe, 1 schroni-
sko młodzieżowe, 4 szkolne schroniska młodzieżowe, 2 ośrodki szkoleniowo- 
-wypoczynkowe, 2 zespoły domków turystycznych, 2 kempingi, 4 pozostałe obiek-
ty niesklasyfikowane). 
 Pomimo zróżnicowania rodzajowego obiektów zbiorowego zakwaterowania 
miasta Poznania największy udział w potencjale noclegowym posiadają hotele, 
które stanowią prawie 70% ogólnej liczby poznańskich obiektów zbiorowego za-
kwaterowania i dysponują 75% ogółu miejsc noclegowych Poznania.  
 Połowa obiektów hotelarskich (51%) to obiekty kategorii trzygwiazdkowej, 
29% – dwugwiazdkowe. W 2008 roku w Poznaniu funkcjonował jeden hotel pię-
ciogwiazdkowy i pięć hoteli czterogwiazdkowych.  
 Analiza rozwoju obiektów i miejsc noclegowych wskazuje na systematyczny 
wzrost udziału potencjału usługowego hoteli. W analizowanych latach nie zmienił 
się potencjał usługowy moteli, odnotowano nieznaczny wzrost potencjału usługo-
wego schronisk młodzieżowych, 45-procentowy spadek miejsc noclegowych  
w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych i nieznaczny spadek potencjału usłu-
gowego zespołów domków turystycznych i kempingów.  
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Rys. 1. Miejsca noclegowe ogółem w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Pozna-
niu w latach 2004–2008 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych: Dane dla jednostki 
podziału terytorialnego; Poznań (1), http://www.stat.gov.pl, 15.01.2010. 

 
 Potencjał gastronomiczny Poznania reprezentowany jest przez obiekty gastro-
nomii indywidualnej i systemowej, oferujące szeroki zakres zróżnicowanych usług. 
Stały charakter bazy gastronomicznej uzupełniają jej elementy sezonowe, takie jak 
letnie ogródki gastronomiczne i oferta gastronomiczna podczas imprez folklory-
stycznych.  



Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów… 49

 Dostępność komunikacyjną Poznania określają 54 połączenia lotnicze tygo-
dniowo do 20 miast europejskich: Barcelony, Bristolu, Berlina, Cork, Lancaster, 
Dortmundu, Dublina, East Midlands, Edynburga, Frankfurtu nad Menem, Glasgow, 
Kopenhagi, Liverpoolu, Londynu, Monachium, Malmö, Oslo, Paryża, Rzymu, 
Sztokholmu oraz Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy36, międzynarodowe i krajowe 
połączenia kolejowe i autobusowe oraz autostrada A2 o docelowym kierunkowym 
przebiegu drogi (Berlin) granica państwa Świecko – Kukuryki – granica państwa 
(Mińsk), drogi ekspresowe (S5, S11) 37 i krajowe. 
 
 
4. Rola potencjału turystycznego Poznania w tworzeniu produktu Trakt Kró-
lewsko-Cesarski 
  
 Jak już wcześniej zaznaczono, autorzy Strategii Rozwoju Narodowego Pro-
duktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu” w pierwszym etapie 
prac nad ww. produktem dokonali wszechstronnej, bardzo szczegółowej analizy 
aktualnego potencjału turystycznego i paraturystycznego Poznania, ze szczególnym 
akcentem na: 

 podstawową infrastrukturę turystyczną (baza noclegowa, gastronomiczna), 
 infrastrukturę uzupełniającą (informacja turystyczna, szlaki turystyczne, 

opieka medyczna, infrastruktura sanitarna, sportowo-rekreacyjna, parkingi, 
system oznakowania miasta, bezpieczeństwo w mieście itp.), 

 dostępność komunikacyjną miasta, 
 organizacje i podmioty działające na rzecz turystyki, 
 ofertę turystyczną podmiotów lokalnego rynku turystycznego, 
 analizę aktywności marketingowej uczestników lokalnego rynku turystycz-

nego oraz władz samorządowych38. 
 W efekcie przeprowadzonej bardzo wnikliwej analizy szeroko rozumianego 
potencjału turystycznego miasta Poznania sformułowano następujące wnioski, które 
będą decydowały o atrakcyjności turystycznej miasta i potencjalnego produktu 
Trakt Królewsko-Cesarski: 

1. Wnioski w zakresie walorów kulturowych i lokalizacyjnych. Wnioski te 
są podstawą oceny wartości zasobów Poznania dla rozwoju kulturowego 
produktu o nazwie Trakt Królewsko-Cesarski. W tej grupie wniosków do 

                                                 
36  Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Poznania…, op.cit. 
37  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz.U. 2009, nr 187, poz.1446, Załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r., Wykaz autostrad i dróg eks-
presowych. 

38  Por. Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu – Audyt turystyczny, Zeszyt nr 1, Konsorcjum 
PART S.A. i RES Managment, Urząd Miasta Poznania, Poznań 2005. 
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czynników sprzyjających zaliczono: bogatą historię miasta, sięgającą po-
czątków polskiej państwowości, wyraźną koncentrację przestrzenną walo-
rów kulturowych miasta, liczne unikatowe obiekty dające możliwości two-
rzenia atrakcyjniejszej oprawy historycznej dla tworzonego produktu, 
atrakcyjne położenie miasta i jego znacząca rola jako ośrodka politycznego 
i gospodarczego, liczne tereny zieleni i akweny podnoszące atrakcyjność 
miasta dla turystów. Jako czynnik niesprzyjający wyróżniono dotychcza-
sowe marginalizowanie projektów turystyki kulturowej w budowaniu wize-
runku turystycznego Poznania. 

2. Wnioski dotyczące stanu zagospodarowania turystycznego miasta. Do 
pozytywnych stron tego elementu potencjału turystycznego zaliczono: roz-
budowaną i nowoczesną bazę noclegową, gastronomiczną, bogate zaplecze 
dla celów konferencyjno-szkoleniowych (także w uczelniach wyższych), 
poprawiającą się estetykę miasta. Do czynników niesprzyjających dla bu-
dowy proponowanego produktu zaliczono między innymi: wysokie ceny 
usług noclegowych i niedostateczną liczbę miejsc w tanich obiektach, nie-
dostateczną liczbę miejsc parkingowych w mieście i niezbyt klarowny sys-
tem opłat za parkingi, kiepską estetykę i funkcjonalność dworców (kolejo-
wego i autobusowego), niedostateczną liczbę punktów informacji tury-
stycznej, kiepską infrastrukturę sanitarną (szalety publiczne), brak jednoli-
tego, czytelnego systemu informacji miejskiej itd. 

3. Wnioski dotyczące aktualnej oferty turystycznej. Do czynników sprzy-
jających produktowi Trakt Królewsko-Cesarski zaliczono m.in.: istnienie  
w Poznaniu instytucji kultury cieszących się renomą w Polsce i za granicą 
oraz bogatą ofertę imprez kulturalnych o randze międzynarodowej. Do ww. 
czynników zaliczono także możliwość wykorzystania oferty kulturalnej 
miasta do rozwoju turystyki biznesowej. Wśród pewnych ograniczeń w tej 
grupie wymieniono: znaczącą rozbieżność między potencjałem kultural-
nym miasta a możliwościami jego wykorzystania w budowaniu oferty tury-
stycznej, niedostateczną współpracę między podmiotami rynku turystycz-
nego a instytucjami kultury czy wreszcie brak wiodącego produktu w tury-
styce kulturowej. 

4. Wnioski dotyczące działań marketingowych, które mogą wspomóc 
rozwój projektowanego produktu. Wśród czynników sprzyjających wy-
mieniono przede wszystkim fakt dobrej współpracy władz samorządowych 
i instytucji kultury z mediami, co pozwoli w szybkim czasie na skuteczną 
promocję nowego produktu oraz wysokiej jakości promocję poprzez Inter-
net. Także powołanie lokalnej organizacji turystycznej w Poznaniu i jej du-
ża aktywność sprzyjać będą rozwojowi produktu Trakt Królewsko-Cesarski 
(logo – rysunek 2). Do czynników niesprzyjających zaliczono: brak okre-
ślonej polityki promocyjnej miasta, uwzględniającej profil turystyczny 
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aglomeracji, niedostateczne środki finansowe na działania marketingowe, 
głównie za granicą, niedostateczna liczba wspólnych przedsięwzięć władz 
samorządowych, firm turystycznych i instytucji kultury na rzecz rozwoju 
turystyki kulturowej w mieście, kontrowersyjne logo i hasło promocyjne 
Poznania niepozwalające na kojarzenie miasta z jego atrakcyjnością tury-
styczną. 

 

 
 

Rys. 2. Logo produktu turystycznego Trakt Królewsko-Cesarski oraz logo miasta Po-
znania 

Źródło: http://www.poznan.pl/mim/public, 15.01.2010. 

 
 Jak z powyższego wynika, przeprowadzony audyt turystyczny Poznania po-
zwolił na obiektywną ocenę możliwości wykorzystania potencjału turystycznego 
miasta w tworzeniu i rozwijaniu nowego produktu turystycznego – Traktu Królew-
sko-Cesarskiego. 
 Efektem wyżej wymienionych prac jest stworzenie strategii rozwoju omawia-
nego produktu, w której zaplanowano realizację czterech tzw. linii tematycznych, 
czyli podproduktów (rysunek 3). 
 Wyznaczone linie tematyczne nie oznaczają, że tylko w ich ramach będą two-
rzone pakiety produktowe, ale sygnalizują wiodące dla danego obszaru atrakcje  
i wydarzenia, które będą realizowane pod wspólną marką – Trakt Królewsko- 
-Cesarski39. 
 Podobnie jak w opisanym poniżej produkcie, także w produkcie Trakt Kró-
lewsko-Cesarski zakłada się szerokie uczestnictwo wszystkich podmiotów zaintere-
sowanych rozwojem turystyki w Poznaniu, np. przedstawicieli sektora turystyczne-
go, instytucji kulturalnych, szkół i uczelni wyższych, mediów, podmiotów gospo-
darki paraturystycznej, instytucji porządku publicznego itd. 

                                                 
39 Szerzej w: Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu…, op.cit. 
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Rys. 3. Zakres linii tematycznych w ramach produktu turystycznego Trakt Królewsko-
Cesarski w Poznaniu 

Źródło: opracowanie własne, PART SA w Warszawie. 

 
 Zakłada się wykorzystanie instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego dla 
realizacji działań w sferze modernizacji i budowy infrastruktury turystycznej i para-
turystycznej, do zarządzania produktem czy wreszcie do jego monitorowania. 
Dla realizacji zakładanych przedsięwzięć rozwojowych planuje się pozyskać środki 
finansowe z różnych źródeł, w tym z funduszy Unii Europejskiej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Z analizy przedstawionej w niniejszym opracowaniu wynika, że właściwe 
zdiagnozowane możliwości wykorzystania potencjału turystycznego miasta może 
stanowić bardzo dobrą podstawę wykreowania nowego unikatowego markowego 
produktu turystycznego, jakim bez wątpienia jest i będzie Trakt Królewsko- 
-Cesarski w Poznaniu. O sukcesie powyższych działań świadczyć może fakt, że od 
dnia 1 października 2009 roku uchwałą Rady Miasta Poznania powołano Centrum 
Turystyki Kulturowej ,,Trakt”, które będzie instytucją odpowiedzialną za wdrażanie 
strategii rozwoju opisanego w opracowaniu markowego produktu turystycznego 
miasta Poznania.  
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TOURISTISCHES POTENTIAL POZNANS ALS BASIS  
FÜR SCHAFFUNG DER MARKENPRODUKTEN 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Im Artikel wurde die Problematik der Verwendungsmöglichkeiten des touristi-
schen Potentials für Schaffung der touristischen Markenprodukten der Stadt dargestellt. 
Es wurden Wesen und Funktionen der regionalen touristischen Produkte und Wesen des 
touristischen Potentials für Schaffung der Markenprodukten erörtert. Auf Beispiel des 
Produktes: Trakt Królewsko-Cesarski (The Royal Imperial Route) der Stadt Poznań 
wurde die Bedeutung des touristischen Potentials für Schaffung der touristischen Mar-
kenprodukten dargestellt. 
 

Übersetzt von Bernadeta Hołderna-Mielcarek 
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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 
 
 

OCHRONA KONSUMENTA W RZĄDOWYM PROJEKCIE Z 2009 ROKU 
NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH Z 1997 ROKU 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych1 obowiązuje 
już prawie dwanaście lat i była wielokrotnie nowelizowana. Mimo to nadal nie 
realizuje ona w pełni jednego ze swoich najważniejszych celów, którym jest ochro-
na interesów konsumentów korzystających z usług turystycznych. Taki cel –  
w postaci lepszej ochrony konsumentów korzystających ze wskazanych usług – nie 
został wyraźnie postawiony przed rządowym projektem nowelizacji przywołanej 
ustawy, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 października 2009 roku2. Pro-
jekt ten, jako druk sejmowy nr 2506 z dnia 13 listopada 2009 roku3, trafił do Sejmu 
i już 18 listopada ubiegłego roku i został skierowany do pierwszego czytania na 
posiedzeniu Sejmu. Do porządku dziennego 55. posiedzenia Sejmu, odbytego  
w dniach 1 i 2 grudnia 2009 roku, został wpisany punkt 5, dotyczący pierwszego 
czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych 
oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń. W uzasadnieniu tego projektu można 
przeczytać, że obowiązująca od 1 lipca 1998 roku ustawa o usługach turystycznych 
„ustala warunki działalności biur podróży, świadczenia usług hotelarskich, a także 
pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, w sposób zapewniający 

                                                 
1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz.U. 2004, nr 223, poz. 

2268 ze zm., tekst jednolity. 
2  http://www.kprm.gov.pl/rzad/legislacja. 
3  Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 

ustawy – Kodeks wykroczeń, druk nr 2506 z 13 listopada 2009 r. 
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ochronę interesów konsumenta”4. Tamże znalazło się urzędowe stwierdzenie, że 
wskazana ustawa „zapewniła także implementację do polskiego prawa poziomu 
ochrony interesów klienta, wymaganego przepisami dyrektywy Rady 90/314/EWG 
z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycie-
czek (Dz.Urz. WE L 158 z 23.06.1990)”5. Niestety nie jest aż tak dobrze i w spra-
wach ochrony konsumentów korzystających z usług turystycznych jest w Polsce 
jeszcze wiele do zrobienia. Ten rzeczywisty stan regulacji ustawowych w dziedzi-
nie usług turystycznych znalazł na szczęście wyraz w wystąpieniu pani minister 
Katarzyny K. Sobierajskiej, podsekretarza stanu odpowiedzialnego za turystykę  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która, przedstawiając podczas pierwszego czy-
tania w Sejmie uzasadnienie wskazanego rządowego projektu nowelizacji ustawy  
o usługach turystycznych, stwierdziła zgodnie z prawdą, że ustawa ta zapewniła  
„w większości (podkr. J.G.) implementację do polskiego prawa przepisów dotyczą-
cych poziomu ochrony interesów klienta wymaganego dyrektywą” 90/314/EWG6. 
Dyrektywa ta nie tylko nie została wciąż w pełni implementowana przez Polskę, ale 
co gorsza jej art. 7 został niewłaściwie wdrożony przez ustawę o usługach tury-
stycznych, gdyż w razie niewykonania zobowiązań umownych przez organizatora 
turystyki nie zapewnia ona pokrycia w pełnej wysokości kosztów powrotu uczest-
ników wycieczek zagranicznych do Polski oraz zwrotu wpłat wniesionych przez 
klientów. Ta wyjątkowo ważna sprawa z punktu widzenia konsumentów usług 
turystycznych, podobnie jak inne kwestie ochrony konsumentów związane z anali-
zowaną nowelizacją wskazanej ustawy, zostały wyraźnie podniesione przez mini-
ster K. Sobierajską w jej wystąpieniu zarówno podczas pierwszego czytania rządo-
wego projektu z 2009 roku nowelizacji ustawy o usługach turystycznych7, jak  
i podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  
w dniu 16 grudnia 2009 roku, do której Sejm odesłał w celu rozpatrzenia wskazany 
projekt8. Próbując zrozumieć, dlaczego oficjalne uzasadnienie analizowanego rzą-
dowego projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, zawarte w druku 
sejmowym nr 2506, niewątpliwie unika wyraźnego wskazania, że celem tej noweli-
zacji jest lepsza ochrona konsumentów usług turystycznych, warto odwołać się do 
genezy tego projektu i przywołać projekty go poprzedzające oraz ich główne uza-
sadnienia. 
 

                                                 
4  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie poprzednim, s. 1. 
5  Ibidem. 
6  Zob. Sprawozdanie Stenograficzne z 55. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej w dniu  

1 grudnia 2009 r., s. 63. 
7  Ibidem, s. 64 i nast. 
8  Zob. Biuletyn z posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki nr 3151/VI 

kad., 16 grudnia 2009 r., s. 1–3. 
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1. Geneza rządowego projektu nowelizacji z 2009 r. 
 
 Założenia do poddanego analizie projektu nowelizacji ustawy o usługach tury-
stycznych z 1997 roku zostały przygotowane przez Departament Turystyki Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki9. Były one konsultowane z przedstawicielami zaintere-
sowanych środowisk przedsiębiorców, administracji samorządowej i organizacji 
turystycznych. Ponadto nieoficjalna robocza wersja projektu nowelizacji była 
przedmiotem ocen przedstawicieli nauki prawa turystycznego na konferencji na-
ukowej nt. Ustawa o usługach turystycznych – proponowane kierunki zmian, zorga-
nizowanej w dniu 17 października 2008 roku przez Zakład Prawa i Organizacji 
Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznej w Kra-
kowie10. Zgłoszono wówczas wiele krytycznych uwag pod adresem projektowa-
nych zmian ustawy o usługach turystycznych. 
 Opracowany na podstawie wskazanych założeń i wstępnych dyskusji projekt 
nowelizacji ustawy o usługach turystycznych pochodzi z dnia 25 marca 2009 roku. 
W uzasadnieniu tego projektu wskazano, że podstawowym celem nowelizacji ma 
być ograniczenie zakresu regulacji, poprzez eliminowanie rozwiązań szczegóło-
wych, które są uciążliwe i pracochłonne w realizacji, a nie mają fundamentalnego 
znaczenia dla realizacji celów tej ustawy11. Projekt ten został poddany konsultacjom 
społecznym z 28 organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny tury-
styki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami 
działającymi w tej dziedzinie. Dla tematu tego opracowania ma znaczenie, że wśród 
tych stowarzyszeń była Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich oraz Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej, a także Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W toku tych konsul-
tacji społecznych do wskazanego projektu zgłoszono wiele uwag, ale spośród wy-
mienionych stowarzyszeń uczyniło to jedynie PTTK. Niewątpliwie zastanawia ten 
brak aktywności organizacji reprezentujących interesy konsumentów w Polsce  
i stawia pytanie: czy analizowany projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycz-
nych rzeczywiście chroni interesy konsumentów? Tylko częściowo ten brak uwag 
organizacji konsumenckich został zrekompensowany poprzez uwagi zgłoszone 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów12. 

                                                 
9  Zob. dokument pt. Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych (projekt) 

 z dnia 21 maja 2008 r., opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. 

10  Zob. sprawozdanie P. Cybuli z 17 listopada 2008 r. z wymienionej konferencji na stronie 
internetowej http://prawoturystyczne.wordpress.com. 

11  Tak brzmi uzasadnienie projektu z dnia 25 marca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy 
 o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, s. 30, dostępnego na stro-
nach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
www.msit.gov.pl. 

12  Zob. uwagi zgłoszone do projektu z dnia 25 marca 2009 r. nowelizacji ustawy o usłu-
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 W wyniku licznych zastrzeżeń pod adresem projektu nowelizacji z dnia 25 
marca 2009 roku w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki zo-
stał przygotowany projekt nowelizacji z dnia 22 czerwca 2009 roku13, w którym 
zrezygnowano z wprowadzenia do ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku 
rozwiązań kontrowersyjnych i negatywnie ocenianych. Dotyczyło to w szczególno-
ści następujących zagadnień mających niewątpliwie bezpośrednie lub co najmniej 
pośrednie znaczenie dla ochrony interesów konsumentów korzystających z usług 
turystycznych14: 

 odstąpiono od zamiaru rozszerzenia przedmiotowego i podmiotowego za-
kresu obowiązywania ustawy o usługach turystycznych, tj. objęcia nią tak-
że umów o świadczenie usług turystycznych zawieranych za granicą jako 
uzupełnienie umów zawartych w kraju, oraz poddania oznaczonym ustale-
niom tej ustawy podmiotów niebędących przedsiębiorcami, organizujących 
za odpłatnością wyjazdy zagraniczne; 

 odłożono na przyszłość wprowadzenie nowego systemu zabezpieczeń fi-
nansowych roszczeń klientów w stosunku do organizatorów turystyki i po-
średników turystycznych ze względu na potrzebę powołania odrębną usta-
wą specjalnej instytucji finansowej (tzw. funduszu gwarancyjnego), która 
ma gromadzić środki z wpłat organizatorów turystyki, będące dodatkowy-
mi zabezpieczeniami finansowymi; 

 zrezygnowano z wprowadzenia obowiązku rejestracji agentów turystycz-
nych; 

 odstąpiono od zamiaru utworzenia nowego systemu nadawania uprawnień 
przewodnika turystycznego w postaci uprawnień przewodników lokalnych 
i specjalistycznych; 

 utrzymano kategoryzację pól biwakowych i domów wycieczkowych, cho-
ciaż projektowano rezygnację z kategoryzacji tego rodzaju obiektów hote-
larskich; 

 odstąpiono od stworzenia możliwości przekazywania przez marszałków 
województw zadań w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich wójtom 
(burmistrzom i prezydentom miast), co zagrażało istocie tej kategoryzacji  
i mogło prowadzić do wprowadzania w błąd gości korzystających z tego 
rodzaju obiektów. 

 Projekt nowelizacji z dnia 22 czerwca 2009 roku ustawy o usługach turystycz-
nych został częściowo zmieniony w wyniku uwag zgłoszonych w trakcie posiedze-

                                                                                                                        

gach turystycznych, opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

13  Zob. projekt z dnia 22 czerwca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycz-
nych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, opublikowany na stronach internetowych Biule-
tynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

14  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie poprzednim, s. 12. 
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nia Komitetu Rady Ministrów w dniu 17 września 2009 roku i w wersji uwzględ-
niającej te uwagi został przyjęty przez wskazany Komitet oraz rekomendowany 
Radzie Ministrów. Następnie w dniu 23 września 2009 roku wymieniony projekt 
ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks 
wykroczeń został przesłany do sekretarza Rady Ministrów w celu przedłożenia tego 
dokumentu na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów15. Jednakże w wyniku 
dymisji ministra sportu i turystyki projekt został przyjęty jako projekt rządowy 
dopiero po powołaniu nowego ministra. Nie miało to już wpływu na treść oficjalne-
go uzasadnienia tego projektu, ale wpłynęło niewątpliwie na sposób jego uzasad-
niania podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu oraz w czasie rozpatry-
wania przez sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, co wyżej 
zostało już przedstawione. 
 Warto podkreślić, że uzasadnienie projektu nowelizacji z dnia 23 września 
2009 roku oraz ostatecznej wersji rządowego projektu, która została skierowana do 
Sejmu – w odróżnieniu od projektu z dnia 25 marca 2009 roku – nie wskazuje wy-
raźnie celu tej nowelizacji. Występuje tam jedynie stwierdzenie o problemach 
prawnych i organizacyjnych ujawnionych w praktyce stosowania przepisów ustawy 
o usługach turystycznych i wymagających nowelizacji jej przepisów, w tym  
w szczególności o „niewystarczająco skuteczny system zabezpieczeń finansowych 
na rzecz klientów”16. Poza tym znajduje się tam charakterystyczne sformułowanie, 
że ustawa ta „spełniła już w znacznym stopniu swoją rolę w zakresie standaryzacji 
pojęć i w związku z tym zasadne jest stopniowe odchodzenie od wykorzystywania 
licznych instrumentów administracyjnoprawnych przewidzianych jej przepisami  
i ograniczanie formalności obciążających przedsiębiorców turystycznych”17. Zdaje 
się to oznaczać, że likwidowanie tego rodzaju ograniczeń w działalności przed-
siębiorców turystycznych projektodawcy analizowanej nowelizacji uznali za waż-
niejsze od zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów konsumenta korzysta-
jącego z usług turystycznych. 
 
 
2. Ochrona konsumenta a problem wykreślenia z ustawy wymagań dotyczą-
cych kwalifikacji osób kierujących działalnością w zakresie organizowania 
imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego 
 
 Zastanawiające jest, że twórcy poddanego analizom projektu w ogóle nie do-

                                                 
15  Zob. pismo ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego z dnia 23 września 

2009 r., opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz tekst projektu z dnia 23 września 2009 r., opublikowany na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

16  Zob. uzasadnienia projektów powołanych w przypisie 15 oraz 3, s. 1. 
17  Ibidem. 
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strzegli związku między zaprojektowanym wykreśleniem z ustawy o usługach tury-
stycznych ustaleń zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 6, wymagających od-
powiednich kwalifikacji w zakresie wykształcenia i praktyki oraz niekaralności za 
określone przestępstwa osób kierujących działalnością w zakresie organizowania 
imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego, a skutkami, jakie to wykreśle-
nie spowoduje w odniesieniu do osób korzystających z usług turystycznych. Kiero-
wano się tutaj jedynie potrzebą ograniczenia formalności obciążających przedsię-
biorców i wprowadzenia ułatwień w działalności regulowanej organizatorów tury-
styki i pośredników turystycznych18. Przewrotnie przy tym został podniesiony ar-
gument, że dotychczasowa praktyka stosowania przepisów analizowanej ustawy nie 
wskazuje, aby brak formalnych kwalifikacji był przyczyną zdarzeń zagrażających 
interesom klientów. W rzeczywistości praktyka ta dowodzi przede wszystkim, że 
interesom tym zagrażają niedozwolone klauzule umowne, masowo stosowane przez 
biura podróży w stosunkach z klientami korzystającymi z ich usług19. Rezygnacja 
więc z wymagań ustawowych dotyczących kwalifikacji osób kierujących działalno-
ścią biura podróży i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujących 
czynności prawnych, tj. w szczególności zawierających umowy z klientami, prowa-
dzić będzie do stosowania na jeszcze większą skalę niedozwolonych klauzul 
umownych i obniżenia jakości świadczonych usług turystycznych. Zwraca się na to 
uwagę w literaturze przedmiotu20. Takie też zastrzeżenia do analizowanej noweli-
zacji ustawy o usługach turystycznych zostały zgłoszone przez prezesa UOKiK 
oraz PTTK21.  
 Dobrze się więc stało, że już podczas pierwszego czytania analizowanego 
projektu w Sejmie Klub Parlamentarny PiS oraz Klub Poselski Lewica zakwestio-
nowały celowość rezygnacji z wymagań dotyczących wykształcenia i praktyki oraz 
braku karalności osób kierujących działalnością organizatora turystyki i jego jedno-
stek organizacyjnych zawierających umowy z klientami22. W rezultacie podczas 
prac w podkomisji nadzwyczajnej, powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu  
z 2009 roku nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, odstąpiono na szczęście 
od tego niefortunnego pomysłu wykreślenia z tej ustawy przepisów art. 5 i 6, ustala-
jących wskazane wymagania23. Warto przy tym zauważyć, że analogiczne wyma-

                                                 
18  Ibidem, s. 5, pkt 6 oraz s. 10 uzasadnienia projektu powołanego w przypisie 3. 
19  Zob. np. P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005, s. 18 i nast.;  

A. Grzesiek, Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i pol-
skim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2008, s. 63 i nast. 

20  Por. K. Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodar-
czej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach 
turystycznych z 25 marca 2009 r., w: Transformacje prawa turystycznego, red. P. Cybula, Kra-
ków 2009, s. 89. 

21  Zob. uwagi do projektu z dnia 25 marca 2009 r. powołane w przypisie 6. 
22  Zob. Sprawozdanie stenograficzne powołane w przypisie 6, s. 67 i nast. 
23  Zob. Sprawozdanie podkomisji z dnia 19 stycznia 2010 r., dostępne na stronach interne-
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gania dotyczące określonych kwalifikacji, i to dalej idące w zakresie profesjonali-
zmu, występują również w innych ustawach24. 
 
 
3. Zmiany form i zakresu zabezpieczeń finansowych roszczeń klientów 
 
 Z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów trzeba pozytywnie ocenić 
projektowane zmiany form i zakresu zabezpieczeń finansowych roszczeń klientów. 
Dotychczasowy system zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów nie był sku-
teczny, gdyż same uregulowania ustawowe z góry zakładały, że suma gwarancji 
może być niewystarczająca do zwrotu wszystkich wpłat wniesionych przez klien-
tów, co jest niezgodne z art. 7 powołanej wyżej dyrektywy Rady 90/314/EWG. 
Narażało to ustawodawcę polskiego na zarzut świadomego utrzymywania systemu 
niewystarczających zabezpieczeń finansowych i słusznie ust. 6 w art. 5 projektowa-
no wykreślić z ustawy o usługach turystycznych25.  
 Ważne dla konsumentów korzystających z usług turystycznych są kierunki 
zmian systemu zabezpieczeń finansowych, określone w analizowanym projekcie 
nowelizacji z 23 września 2009 roku. Zmiany te bowiem – poprzez nowe ustalenia 
art. 5 i 7 ustawy o usługach turystycznych – zmierzają do zapewnienia: 

 pokrycia w pełnej wysokości nie tylko kosztów powrotu klienta do Polski  
z wycieczki zagranicznej, ale również pełnego zwrotu wpłat wniesionych 
przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez organi-
zatora turystyki lub pośrednika turystycznego; 

 możliwości przyjmowania wpłat klientów wyłącznie po wykonaniu umowy 
lub na rachunek powierniczy, jeżeli organizator turystyki lub pośrednik tu-
rystyczny wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski  
i złoży odpowiednie oświadczenie marszałkowi województwa; 

 uznania posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego przez 
przedsiębiorcę zagranicznego mającego siedzibę na terytorium UE lub pań-
stwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG lub Szwajcarii, jeśli 
dany przedsiębiorca posiada zabezpieczenie w formie uznawanej w pań-
stwie swojej siedziby; 

 posiadania dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez 
przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa powyżej, jeśli jego zabez-
pieczenie finansowe jest niższe od wymaganego od organizatora turystyki 
lub pośrednika turystycznego mającego siedzibę w Polsce. 

                                                                                                                        

towych komisji sejmowych. 
24  Por. Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009,  

s. 319. 
25  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie 10, s. 4, pkt 7. 
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 Do powyższych projektowanych zmian zostały zgłoszone krytyczne uwagi 
przez Polską Izbę Turystyki26. Generalnie trudno się jednak z nimi zgodzić, gdyż są 
one podyktowane branżowymi interesami członków tej izby, które w oczywisty 
sposób są rozbieżne z interesami konsumentów korzystających z usług turystycz-
nych. Projektowane nowe rozwiązania ustawowe w zakresie zabezpieczeń finanso-
wych roszczeń klientów niewątpliwie zmierzają w kierunkach wyznaczonych  
w tym zakresie przez orzeczenia ETS oraz postulowanych przez przedstawicieli 
nauki prawa turystycznego27. Przyjęte na obecnym etapie procesu ustawodawczego 
przez podkomisję nadzwyczajną ustalenia w tym zakresie częściowo modyfikują 
ustalenia analizowanego rządowego projektu nowelizacji ustawy o usługach tury-
stycznych28, ale nie zmieniają istoty rzeczy. Niestety są one zdecydowanie kwestio-
nowane przez przedstawicieli Polskiej Izby Turystyki, Rady Krajowej Izb Turystyki 
oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, co spowodowało, że sejmowa Komisja Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki wystąpiła do marszałka Sejmu o przedłużenie do  
17 lutego 2010 roku terminu przedłożenia Sejmowi sprawozdania tej komisji  
o analizowanym projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych29. Może to 
spowodować trudne obecnie do przewidzenia i daleko idące konsekwencje. 
 
 
4. Zmiany w zakresie uprawnień i obowiązków organizatora turystyki, po-
średnika turystycznego i agenta turystycznego oraz określenia rażącego naru-
szenia warunków wykonywania działalności, mające znaczenie dla ochrony 
konsumentów 
 
 Analizowana projektowana nowelizacja ustawy o usługach turystycznych 
przewiduje wprowadzenie zmian mających znaczenie dla ochrony konsumentów  
w zakresie uprawnień i obowiązków przedsiębiorców turystycznych. Trzeba tu 
wspomnieć w pierwszej kolejności o obowiązku złożenia przez organizatora tury-
styki lub pośrednika turystycznego oryginału lub potwierdzonego odpisu kolejnej 
umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź umowy ubezpieczenia na 
rzecz klientów nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania 
umowy poprzedniej. W sposób pośredni ma to znaczenie dla konsumentów korzy-
stających z usług danego przedsiębiorcy turystycznego, podobnie jak wymóg, aby 

                                                 
26  Zob. uwagi do projektu z dnia 25 marca 2009 r. zgłoszone przez Polską Izbę Turystyki, 

powołane w przypisie 12.  
27  Por. w tych kwestiach P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki  

– teoria a praktyka, „Rynek Podróży” 2008, nr 8–9, s. 40–41; tenże, O projekcie nowelizacji 
ustawy o usługach turystycznych, „Rynek Podróży” 2009, nr 3, s. 41.  

28  Por. Sprawozdanie Podkomisji powołane w przypisie 23. 
29  Zob. informacja o pracach Komisji Sejmowych, VI kadencja, w dniu 7 stycznia 2010 r., 

nr 3/2010 (341), s. 3. 
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przedkładane dokumenty zabezpieczenia finansowego sformułowane w języku 
obcym były zarazem przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
Ten ostatni nowo wprowadzany warunek ma usuwać wątpliwości co do wysokości, 
zakresu i warunków uruchamiania zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów30. 
 Dla ochrony konsumentów będzie miał znaczenie nowy przepis, zawarty  
w ust. 3 dodawanego art. 7a do ustawy o usługach turystycznych, przewidujący, że 
w razie zawieszenia przez przedsiębiorcę turystycznego wykonywania działalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego nie zwalnia to z obowiązku 
wywiązania się z umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem dzia-
łalności gospodarczej. Można jednak przewidywać, że realizacja tego obowiązku 
będzie natrafiała w praktyce na poważne trudności. 
 Szczególnie znaczące będzie nowe określenie w ustawie o usługach turystycz-
nych, jak należy rozumieć termin „rażące naruszenie warunków wykonywania dzia-
łalności” przez przedsiębiorcę turystycznego. Już wcześniej wskazywano w literatu-
rze przedmiotu, że nie każde niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy określo-
nych w rozdziale 3 analizowanej ustawy, poświęconym ochronie konsumenta, może 
być uznane za rażące naruszenie warunków działalności31. Toteż słusznie przewidu-
je się uchylenie punktu 3 w art. 10a ustawy o usługach turystycznych. Pewne wąt-
pliwości jednak może budzić projektowane wykreślenie punktów 4 i 5 w tym arty-
kule, gdyż odnoszą się one do naruszeń szczegółowo oznaczonych obowiązków 
przedsiębiorcy turystycznego, których niewykonanie ma negatywne konsekwencje 
dla konsumentów usług turystycznych. Z kolei za właściwe trzeba uznać projekto-
wane rozszerzenie omawianej ustawowej listy rażących naruszeń warunków dzia-
łalności przedsiębiorcy turystycznego przez dodanie do niej przepisu dotyczącego 
przyjmowania od klientów wpłat przed wykonaniem usług32 lub z pominięciem 
rachunku powierniczego w sytuacjach wyżej wspomnianych, związanych z forma-
mi zabezpieczeń finansowych roszczeń klientów. 
 Należy ponadto zaznaczyć, że we właściwym kierunku zmierza analizowany 
projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, dążący do ograniczenia tzw. 
szarej strefy w zakresie świadczenia usług turystycznych. Projektowane ustalenia 
ust. 1a i 1b, które mają być dodane w art. 9 ustawy o usługach turystycznych,  
w sposób jednoznaczny upoważnią ministra właściwego do spraw turystyki oraz 
marszałka województwa do kontroli nie tylko przedsiębiorców turystycznych, ale 
też innych osób niezgłoszonych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, w celu ustalenia, czy prowadzona przez nie działalność nie jest dzia-
łalnością regulowaną, wymagającą wpisu do wskazanego rejestru. Wiąże się to nie 

                                                 
30  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie 3, s. 5 i 6, pkt 8. 
31  Tak J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2007, s. 131. 
32  Z tego rozwiązania jednak zrezygnowano w toku prac podkomisji nadzwyczajnej, powo-

łanej do rozpatrzenia analizowanego projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Por. 
Sprawozdanie podkomisji powołane w przypisie 23, s. 7. 
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tylko ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji33, ale również z ochroną interesów 
konsumentów, na rzecz których usługi turystyczne są świadczone przez podmioty 
niewpisane do rejestru działalności regulowanej. Daje temu wyraz właśnie projek-
towany przepis upoważniający wymienione organy do kontroli działalności również 
agentów turystycznych i innych osób zawierających z klientami umowy o imprezy 
turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, co będzie miało na celu sprawdze-
nie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o usłu-
gach turystycznych, w tym chroniących interesy konsumentów. 
 
 
5. Ochrona konsumenta w postępowaniu reklamacyjnym 
 
 Projektowana nowelizacja ustawy o usługach turystycznych porządkuje spra-
wy dotyczące reklamacji, które dotychczas były uregulowane w rozdziale dotyczą-
cym przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, co było mylące i słusznie 
krytykowane w literaturze przedmiotu34. Występowały często nieporozumienia 
wynikające z braku odróżnienia między zawiadomieniem o uchybieniu w sposobie 
wykonywania usług turystycznych a złożeniem reklamacji obejmującej określone 
roszczenia klienta35. Niewątpliwie słusznie w analizowanym projekcie zachowano 
fakultatywny charakter reklamacji i odróżniono ją wyraźnie od zawiadomienia  
o uchybieniu w sposobie wykonywania usługi turystycznej. Ochronie konsumenta 
będzie służyło ustawowe oznaczenie 30-dniowego terminu od zakończenia imprezy 
turystycznej, w ciągu którego klient będzie mógł złożyć taką reklamację, określają-
cą jego żądania, jak też zachowanie ustawowego ustalenia, że brak w ciągu 30 dni 
ustosunkowania się na piśmie organizatora turystyki do złożonej reklamacji będzie 
uważany za uznanie reklamacji za uzasadnioną.  
 Projektowane nowe brzmienie art. 16b ustawy o usługach turystycznych nale-
ży uznać za krok w dobrym kierunku36. Zmiany w tym zakresie analizowanej usta-
wy przywrócą równowagę w stosunkach organizatorów turystyki z konsumentami 
będącymi uczestnikami imprez turystycznych, nie prowadząc do zbytniego uprzy-

                                                 
33  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie 3, s. 7, pkt 11. 
34  Zob. P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, w: Prawo  

w praktyce biur podróży, red. P. Cybula, Warszawa 2006, s. 130 i nast.; tenże, Reklamacja  
w praktyce biur podróży, „Rynek Podróży” 2005, nr 3; tenże, Termin odpowiedzi na reklamację 
klienta, „Rynek Podróży” 2006, nr 3; R. Flejszar, K. Gajda-Roszczynialska, Postępowanie rekla-
macyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usłu-
gach turystycznych, w: Transformacje…, op.cit., s. 155 i nast.; J. Gospodarek, Prawo w turystyce 
i rekreacji, Warszawa 2007, s. 230; M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Warszawa 2009,  
s. 103–104. 

35  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie 3, s. 8, pkt 14. 
36  Tak też R. Flejszar, K. Gajda-Roszczynialska, op.cit., s. 164. 
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wilejowania tych ostatnich37. 
 
 
6. Rozszerzenie obowiązków i uprawnień przewodników turystycznych i pilo-
tów wycieczek z punktu widzenia ochrony konsumenta 
 
 Projektowana nowelizacja ustawy o usługach turystycznych obejmuje wiele 
nowych ustaleń dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 
Większość tych nowych ustaleń ustawowych będzie miała tylko pośrednie znacze-
nie dla kwestii ochrony konsumenta. Można to stwierdzić też w odniesieniu do 
wyodrębnienia w toku prac podkomisji nadzwyczajnej, powołanej do rozpatrzenia 
analizowanego projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, nowego 
rodzaju przewodników turystycznych w postaci międzynarodowych przewodników 
wysokogórskich, których uprawnienia nie są ograniczone terytorialnie38. Generalnie 
przy tym odnosi się wrażenie, że zarówno dotychczasowe, jak i projektowane ure-
gulowania ustawowe sytuacji prawnej przewodników turystycznych i pilotów wy-
cieczek tylko w niewielkim stopniu uwzględniają potrzebę ochrony konsumentów, 
a przede wszystkim zmierzają do ustawowego zagwarantowania praw tych dwóch 
grup zawodowych39. 
 Analizowany projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych przewiduje 
wykreślenie z tej ustawy definicji ustawowych przewodnika turystycznego oraz 
pilota wycieczek. Uznano, że wystarczające jest opisowe określenie zadań prze-
wodnika turystycznego i pilota wycieczek w zmienianym art. 20 ustawy o usługach 
turystycznych40. Jest to wyraźna niekonsekwencja twórców omawianego projektu, 
gdyż w ustawie tej mają być zachowane inne definicje ustawowe, które wcześniej 
zamierzano wykreślić lub zmodyfikować41. Lepiej by było z punktu widzenia 
ochrony konsumenta, aby zmienione definicje przewodnika turystycznego i pilota 
wycieczek zostały jednak w tej ustawie zachowane. Zmieniona definicja przewod-
nika turystycznego miała przede wszystkim na celu przywrócenie sformułowania  
o sprawowaniu opieki nad turystami przez przewodnika turystycznego, co zostało 
kilka lat temu w istocie w wyniku nieporozumienia wykreślone z dotychczasowej 

                                                 
37  Ibidem. 
38  Por. Sprawozdanie podkomisji powołane w przypisie 23, s. 9. 
39  Zob. w tych kwestiach J. Raciborski, Kierunki nowelizacji ustawy o usługach turystycz-

nych w zakresie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, w: Jakość usług w pilotażu  
i przewodnictwie, Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2009, s. 13 i nast. 
oraz uwagi do projektu nowelizacji z dnia 25 marca 2009 r. zgłoszone przez PTTK, Polską Fede-
rację Pilotażu i Przewodnictwa oraz Porozumienia Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie, 
powołane w przypisie 12. 

40  Zob. uzasadnienia projektu powołanego w przypisie 3, s. 2 i 3, pkt 2. 
41  Zob. P. Cybula, O projekcie nowelizacji…, op.cit., s. 44.  
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definicji ustawowej42. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycz-
nych kwestię sprawowania opieki nad turystami lub odwiedzającymi przewiduje 
ująć tylko w zadaniach przewodnika turystycznego, określonych w zmienionym ust. 
2 w art. 20 tej ustawy. Dodaje się przy tym, iż wskazana opieka ma być wykony-
wana w zakresie wynikającym z umowy, a jej sprawowanie nie zastępuje obowiąz-
ku wykonywania opieki przez osoby do tego zobowiązane z innego tytułu. Oczywi-
ście potrzeba sprawowania wskazanej opieki zostanie tym samym odpowiednio  
i w sposób uściślający ujęta ustawowo i należy to zaakceptować. 
 Z kolei zmieniona definicja ustawowa pilota wycieczek w ujęciu projektu 
nowelizacji z dnia 25 marca 2009 roku i z dnia 22 czerwca 2009 roku miała na celu 
rozszerzenie zakresu czynności wykonywanych przez pilotów wycieczek o udziela-
nie turystom podstawowych informacji praktycznych i krajoznawczych dotyczą-
cych odwiedzanego kraju i miejsca, stanowiąc realizację postulatów zgłaszanych 
przez turystów43. W praktyce tego rodzaju informacje są tradycyjnie udzielane 
przez pilotów wycieczek, co naraża ich nieraz na zarzuty wchodzenia bez upraw-
nień w zakres działalności przewodnickiej44. Wydaje się, że z punktu widzenia 
ochrony konsumenta korzystającego z usług turystycznych generalnie słuszne jest 
dodanie w analizowanym projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych 
ustalenia, że do zadań pilota wycieczek należy również wskazywanie lokalnych 
atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego 
kraju i miejsca. Poza tym projekt ten zalicza do zadań pilota wycieczek czuwanie  
w imieniu organizatora turystyki nad sposobem świadczenia usług na rzecz klien-
tów, przyjmowanie od nich zgłoszeń dotyczących związanych z tym uchybień,  
a także sprawowanie nad klientami opieki w zakresie wynikającym z umowy. Trze-
ba uznać takie ujęcie ustawowe wskazanych kwestii za zmierzające we właściwym 
kierunku i odpowiednio chroniące interesy konsumentów.  
 Natomiast można zgłosić wątpliwości w kwestii projektowanych ustaleń ust. 6 
oraz ust. 7 do art. 28 ustawy o usługach turystycznych, które przewidują udostęp-
nianie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki jedynie da-
nych liczbowych o nadanych uprawnieniach przewodnika turystycznego i pilota 
wycieczek. Jednak informacje o nadanych takich uprawnieniach mają być udostęp-
niane w formie elektronicznej tylko wszystkim marszałkom województw, bez 
umieszczania na stronie internetowej wskazanego ministra. Szeroko rozumiana 
ochrona konsumenta przemawia za jawnością również tego rodzaju informacji45. 

                                                 
42  J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, op.cit., s. 81. 
43  Tak uzasadnienia projektów powołanych w przypisie 11 i 13, s. 2, pkt 2. 
44  Zob. w tych kwestiach: Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej, Materiały  

z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2007. 
45  W kwestiach powszechnego dostępu do informacji publicznej por. G. Sibiga, Podstawy 

prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel – organ administracji publicznej (od 
informacji do transakcji), w: Informacja prawna a prawa obywatel, red. K. Grajewski i J. Wary-
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Względy tej ochrony umożliwiają także uznanie, że nowe ujęcie w art. 30 ustawy  
o usługach turystycznych obowiązku opieki nad uczestnikami imprez turystycznych 
jest odpowiednio elastyczne, aby opieka ta była dostosowana do rodzaju danej im-
prezy. 
 
 
7. Inne projektowane zmiany mające pośrednie znaczenie dla ochrony konsu-
menta  
 
 Niewątpliwie analizowany projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycz-
nych zawiera wiele innych ustaleń, które również mają pośrednie znaczenie dla 
problematyki ochrony konsumentów usług turystycznych. W szczególności można 
to stwierdzić w odniesieniu do stworzenia podstaw ustawowych udostępniania na 
stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki wykazu przedsiębior-
ców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru orga-
nizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Centralnego Wykazu Obiektów 
Hotelarskich, zawierającego informacje o skategoryzowanych obiektach hotelar-
skich, jak też Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na 
Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, zawierającego informacje  
o podmiotach wpisanych do rejestru organizatorów szkoleń, prowadzonego przez 
marszałków województw46. 
 Ochronie konsumenta będą także służyć zmienione przepisy kodeksu wykro-
czeń. Można to odnieść zarówno do projektowanego przepisu wprowadzającego 
odpowiedzialność za wykroczenie w postaci niezawiadomienia organu prowadzą-
cego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub po-
średnika turystycznego, jak również do przepisu ustalającego odpowiedzialność za 
wykroczenie w razie podjęcia się zadań przewodnika turystycznego lub pilota wy-
cieczek wprowadzającego w błąd co do posiadania takich uprawnień bądź w razie 
powierzenia przez organizatora turystyki wykonywania wskazanych zadań osobie 
nieposiadającej uprawnień, co wprowadza klientów w błąd47. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dokonane w pracy analizy, chociaż ograniczone wyznaczoną objętością tego 
opracowania, prowadzą do wielu znaczących wniosków. Jednym z podstawowych 

                                                                                                                        

lewski, Sopot 2006, s. 98 i nast. 
46  Zob. uzasadnienie projektu powołanego w przypisie 3, s. 10, pkt 20. 
47  Ibidem, s. 107, pkt 21. 
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jest ten, że analizowany rządowy projekt z 2009 roku nowelizacji ustawy o usłu-
gach turystycznych trzeba generalnie ocenić pozytywnie – z punktu widzenia 
ochrony interesów konsumentów korzystających z usług turystycznych, mimo że 
projekt ten nie miał wyraźnie postawionego celu w postaci wprowadzenia lepszej 
ochrony konsumentów tego rodzaju usług. W praktyce taki właśnie skutek powi-
nien nastąpić po wejściu w życie projektowanych zmian ustawy o usługach tury-
stycznych. W ocenie skutków tej regulacji (OSR), dołączonej do analizowanego 
projektu, zostało to zauważone i połączone z przekonaniem o wzroście zaufania 
konsumentów do branży turystycznej, co z kolei powinno mieć przełożenie na 
zwiększenie popytu na usługi przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne48. 
Trudno jednak dostrzec w tym konsekwencję twórców analizowanego projektu. 
Niemniej przemawia to za słusznością postawionej tezy o konieczności nowelizacji 
ustawy o usługach turystycznych w celu zapewnienia lepszej ochrony konsumen-
tów tego rodzaju usług. 
 Z dokonanych analiz wynika, że lepszej ochronie konsumentów usług tury-
stycznych będą służyć w szczególności projektowane zmiany form i zakresu zabez-
pieczeń finansowych roszczeń klientów, praw klienta w postępowaniu reklamacyj-
nym oraz uprawnień i obowiązków przewodników turystycznych i pilotów wycie-
czek. Natomiast zagrożeniem dla interesów konsumentów byłaby rezygnacja z 
wymagań ustawowych dotyczących kwalifikacji osób kierujących działalnością 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i jego jednostek organizacyj-
nych zawierających umowy z klientami, od czego na szczęście odstąpiono w toku 
prac podkomisji nadzwyczajnej, powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu 
nowelizacji ustawy o usługach turystycznych.49 
 Ponadto należy wysnuć wniosek, że ograniczenie projektowanych zmian 
ustawy o usługach turystycznych powoduje w konsekwencji, że tak ważne dla kon-
sumentów kwestie, jak stworzenie funduszu gwarancyjnego dla pełnego zabezpie-
                                                 

48  Ibidem, s. 13 i 14, pkt 5. 
49  Niestety – już po oddaniu tego tekstu do składu – podczas drugiego czytania w Sejmie 

projektu ustawy nowelizującej w imieniu klubu parlamentarnego PiS zostały zgłoszone poprawki 
dotyczące wykreślenia z ustawy o usługach turystycznych ustaleń dotyczących kwalifikacji wy-
maganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz osób kierujących jed-
nostkami organizacyjnymi tego rodzaju przedsiębiorców, które samodzielnie dokonują czynności 
prawnych. Poprawki te zostały przyjęte i uchwalona w dniu 19 marca 2010 r. ustawa o zmianie 
ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń zniesie całkowicie 
wskazane wymagania co do posiadania odpowiedniego wykształcenia i praktyki oraz niekaralno-
ści. Jest to dobra wiadomość chyba tylko dla osób karanych za przestępstwa przeciwko zdrowiu  
i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu, które do-
tychczas nie mogły kierować omawianą działalnością. Świadczy to niewątpliwie o braku konse-
kwencji większości posłów i niekierowaniu się przez nich celem w postaci lepszej ochrony kon-
sumentów. Oczywistym skutkiem tych zmian ustawowych będzie obniżenie jakości wielu usług 
turystycznych, naruszanie praw konsumentów będących uczestnikami imprez turystycznych oraz 
ograniczenie kształcenia na kierunku studiów „turystyka i rekreacja”, nie mówiąc już o zbędności 
planowanego nowego kierunku studiów „gospodarka turystyczna”. 
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czenia roszczeń klientów wobec organizatorów turystyki i pośredników turystycz-
nych oraz całościowe uregulowanie ustawowe umowy o imprezę turystyczną, zwa-
nej też umową o podróż, zostało odłożone na przyszłość. Warto zastanowić się, czy 
dalsze nowelizacje ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku są celowe, czy 
raczej powinna ona zostać zastąpiona nową ustawą, kompleksowo regulującą 
wszystkie zagadnienia świadczenia usług turystycznych. 
 
 

CONSUMER PROTECTION IN THE 2009 GOVERNMENT PROJECT  
OF AMENDMENT TO 1997 TOURIST SERVICES ACT 

 
 

Summary 
 
 The paper discusses the issues of consumer protection in the 2009 project of 
amendment to 1997 tourist services act. In Polish Parliament (Sejm) there are works in 
progress on the above project. The author proves that although this project did not aim 
at better protection of consumers using tourist services, it should result in better protec-
tion of tourists. However not all the proposed regulations deserve as a support from the 
point of view of consumer protection. 
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KREOWANIE WIZERUNKU MARKI MIASTA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ  
W KONTEKŚCIE NOWEJ STRATEGII MARKI MIASTA POZNANIA 

 
 
 
 W dzisiejszym zglobalizowanym, pełnym wzajemnych powiązań i zależności 
świecie, aglomeracje stają przed wyzwaniem sprostania konkurencji innych podob-
nych miejsc w walce o swój udział w pozyskiwaniu światowych konsumentów, 
przedsiębiorców, inwestorów i turystów. 
 Zdaniem Simona Anholta1, jednego z najwybitniejszych specjalistów ds. kre-
owania wizerunków krajów i miast na arenie międzynarodowej, w świadomości 
przeciętnego człowieka, który nie odwiedził konkretnego miasta i nie ma wystar-
czających powodów, by wiedzieć o nim dostatecznie dużo, jest ono zbiorem pew-
nych właściwości, atrybutów, pewnego rodzaju obietnicy, jakiegoś rodzaju historii. 
I taka właśnie – jak to nazywa Anholt – „prosta narracja marki”2 może determino-
wać decyzje o odwiedzeniu konkretnego miasta, kupnu jego produktów i usług, 
otworzeniu w nim nowego biznesu czy nawet o zamieszkaniu w nim.  
 Opinie te potwierdzają również amerykańscy specjaliści współpracujący  
w ramach inicjatywy COEs for Cities3, wskazując, że to właśnie wyraźna i wyjąt-

                                                 
1  Simon Anholt w grudniu 2009 roku otrzymał prestiżową nagrodę Nobels Colloquia Prize 

for Leadership in Economics and Management przyznawaną przez komisję 10 laureatów nagrody 
Nobla w dziedzinie ekonomii. W uzasadnieniu tej nagrody wskazano, że została ona przyznana 
„za jego pionierskie prace nad zrozumieniem i zarządzaniem tożsamością i wizerunkiem naro-
dów, miast i regionów oraz wpływu reputacji na ich dobrobyt i konkurencyjność”, 
http://www.simonanholt.com. 

2  The Anholt_GMI City Brand Index, Jak świat widzi swe miasta, „Place Branding” 2006, 
Vol. 2, No 1, s. 2. 

3  CEOs for Cities to sieć burmistrzów, kadry zarządzającej przedsiębiorstw, władz uniwer-
sytetów, przedstawicieli fundacji, biznesu i organizacji społecznych z czołowych miast amery-
kańskich. 
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kowa marka jest fundamentem, na którym można uczynić miejsce atrakcyjnym dla 
biznesu, turystyki albo aktualnych i (lub) potencjalnych mieszkańców. Tworzenie 
strategii marki dla miasta powinno wydobywać charakterystyczne cechy tego miej-
sca, tak aby mogło ono zaoferować swojej grupie docelowej istotną i pociągającą 
obietnicę. Nie jest to ani kampania reklamowa, ani hasło. Strategia marki to raczej 
głębsza, wspólna emocjonalna wizja, która wpływa na wszelkie działania miasta4. 
 Można wskazać wiele powodów, dla których tak ważne jest dla miasta posia-
danie strategii marki, lecz najpowszechniejszym jest stymulowanie wzrostu gospo-
darczego. Jest tak, ponieważ silna marka potrafi zmienić postrzeganie miejsca, 
które może tracić z powodu słabego wizerunku u zewnętrznych i wewnętrznych 
grup odbiorców. Silna marka może zmienić niekorzystne stereotypy kojarzone  
z danym miejscem oraz uczynić je bardziej atrakcyjnym, może także stworzyć 
wspólną wizję przyszłości wspólnoty i rozwoju jej potencjału oraz zapewnić spójny 
system reprezentacji miejsca. Co więcej, silna marka może wzmocnić lokalną, re-
gionalną i/lub globalną świadomość oraz pozycję miejsca5. 
 Na międzynarodowym rynku nietrudno znaleźć dowody potwierdzające taki 
stan rzeczy – wystarczy wspomnieć sukcesy Bilbao, Barcelony, Grazu czy 
Glasgow, które znacząco poprawiły swą krajową i międzynarodową pozycję po-
przez zmianę wizerunku. Jak podkreśla W. Olins, uznany ekspert od międzynaro-
dowego brandingu, zanim w 1997 roku otwarto w Bilbao Muzeum Guggenheima, 
jedynie marynarze z przybijających tam statków odwiedzali to miasto. Natomiast 
przez pierwsze 3 lata działalności muzeum wytworzyło ono wokół siebie 500 mi-
lionów dolarów w działalności gospodarczej i 100 milionów nowych podatków6.  
 Analizując liczne przykłady znanych marek miast7, warto zatem zadać dwa 
podstawowe pytania, tj. na jakie aspekty zwraca się uwagę przy ocenie siły marki 
konkretnego miasta oraz czy istnieją sprawdzone metody na tworzenie silnej marki 
miasta.  

                                                 
4  Branding your city – Kształtowanie marki miasta, Prophet, CEOs for Cities, marzec 

2006, s. 3, http://www.imp.org.pl/images/stories/branding_miejsc/branding%20your%20city%20-
%20ceo.pdf. 

5  Ibidem. 
6  W. Olins, O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 231–232. 
7  The Anholt_GMI City Brand Index…, op.cit. 
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Rys. 1. Heksagon marki miasta 

Źródło: The Anholt_GMI City Brand Index…, op.cit. 

 
 Odpowiedzi na pierwsze z postawionych wyżej pytań dostarcza analiza badań 
nad markami miast8, prowadzona od kilku lat przez Simona Anholta. Badania te 
oparte są na tzw. heksagonie marki miasta (rys. 1), składającym się z następujących 
komponentów: 

 obecność (ang. presence) – to międzynarodowa pozycja oraz reputacja 
miasta, czyli to, z czego miasto słynie, jaki ma wkład w rozwój światowej 
kultury, nauki albo sposoby zarządzania miastami w okresie ostatnich 30 
lat; 

 miejsce (ang. the place) – utożsamia postrzeganie fizycznych aspektów 
miasta, czyli na ile przyjemne (bądź nieprzyjemne) jest miasto i poruszanie 
się po nim, jaką ma „urodę”, jaki ma klimat; 

 potencjał (ang. the potential) – utożsamia postrzeganie gospodarczych  
i edukacyjnych możliwości, jakie miasto oferuje przyjezdnym, firmom oraz 
imigrantom. Dotyczy to np. kwestii, jak łatwo jest w mieście znaleźć pracę, 
jakie ułatwienia proponuje miasto biznesmenom czy wreszcie, jaka jest 
oferta miasta w zakresie szkolnictwa wyższego; 

 puls-dusza (ang. the pulse) – określany jest przez S. Anholta jako atrakcyj-
ność tętniącego energią stylu życia, tj. w jakim stopniu miasto jest ekscytu-
jące i pociągające, czy można znaleźć w nim z łatwością interesujące for-

                                                 
8  S. Anholt, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Pol-

skiej, Warszawa 2007. 
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my spędzania czasu, zarówno podczas krótkiej wizyty, jak i dłuższego po-
bytu; 

 ludzie (ang. people) – to w heksagonie marki miasta kryterium odnoszące 
się do mieszkańców tworzących miasto i w szczególności ich cech związa-
nych z nastawieniem do przybyszów – czy można po mieszkańcach spo-
dziewać się przyjęcia ciepłego i przyjaznego, czy też chłodnego i niechęt-
nego. To kryterium dotyczy również faktu, czy w mieście można znaleźć 
społeczności o takich samych korzeniach językowych i kulturowych z per-
spektywy konkretnego przybysza i czy można do nich wejść; wreszcie to, 
czy w mieście można czuć się bezpiecznie; 

 kanon – czy w innym tłumaczeniu warunki wstępne decydujące o wyborze 
miasta (ang. prerequisites) to podstawowe kwalifikacje miasta: czyli jak 
można w nim żyć, czy bez trudu można znaleźć w mieście niedrogie i jed-
nocześnie zadowalające zakwaterowanie, jaki jest ogólny poziom instytucji 
publicznych miasta (szkół, szpitali, komunikacji, infrastruktury sportowej 
itp.). 

 Tych sześć wymiarów wzięto pod uwagę przy tworzeniu tzw. indeksu marki 
miasta (ang. City Brand Index), w oparciu o który powstaje co roku lista miast naj-
wartościowszych pod względem marki (tabela 1). 
 Niekwestionowaną rzeczywistością naszych czasów jest wysoce konkurencyj-
ne środowisko. Pozycja, jaką zajmuje konkretne miasto, decyduje w poważny spo-
sób o tym, czy miasto to wygrywa, czy też przegrywa w wyścigu o sukces gospo-
darczy, zarówno w skali krajowej, jak też i międzynarodowej. Zdaniem specjali-
stów, w tym sensie rozpatrywane miasta są jak firmy – te, których marka jest silna  
z łatwością sprzedają swoje produkty i usługi, a także przyciągają ludzi i inwesty-
cje. Jak wskazują na to wyniki badań, niektóre miasta są tak silne, że przyćmiewają 
one reputację ich krajów, czego np. doświadczają Czechy9. Bogactwo wykreowane 
dzięki inwestycjom, handlowi i turystyce w Pradze (28. pozycja w cytowanym 
rankingu The Anholt City Brands Index z 2007 roku) nie przepływają do innych 
potrzebujących miast i regionów. 
 

                                                 
9  Panorama on tourism, Eurostat Statistical Books, 2008, s. 47. 
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Tabela 1 
 

Dwadzieścia najwartościowszych miast pod względem marki w 2007 roku 
 

Lp. Nazwa miasta Uzyskany wynik 
1 Sydney 65,60 
2 Londyn 65,33 
3 Paryż 64,96 
4 Nowy Jork 64,21 
5 Rzym 64,11 
6 Melbourne 63,42 
7 Barcelona 62,64 
8 Vancouver 62,45 
9 Amsterdam 62,36 
10 Montreal  62,35 
11 Toronto 62,31 
12 Berlin 62,01 
13 Madryt  61,99 
14 Genewa 61,93 
15 Mediolan 60,92 
16 Kopenhaga 60,82 
17 Sztokholm 60,64 
18 Bruksela 60,42 
19 Auckland 60,27 
20 Tokio 60,23 

 
Źródło: The Anholt City Brands Index: How the world views its cities, third edition, 
2007. 
 
 Odpowiedzi na drugie z wcześniej postawionych pytań, tj. pytanie o metody 
na tworzenie silnej marki miasta, dostarcza analiza raportu amerykańskiej firmy 
Prophet – jednej z czołowych firm specjalizujących się w doradztwie w zakresie 
osiągania przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie zintegrowanych strategii 
marketingowych, w tym strategii marki10. Zdaniem specjalistów, proces budowania 
marki miasta składa się z ośmiu kolejnych kroków11.  

1. Krok pierwszy to określenie jasnych i wyraźnych celów, czyli innymi sło-
wy – sprecyzowanie, jakie konkretne rezultaty mają wynikać z realizacji 
strategii marki. Konieczne jest, aby osoby podejmujące kluczowe dla mia-
sta decyzje rozumiały cele podejmowanego projektu brandingowego. Cele 
projektu mogą być różnorakie – np. przyciągnięcie nowych lub zatrzyma-

                                                 
10  http://www.prophet.com. 
11  Branding your city…, op.cit., s. 6–16. 
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nie obecnych mieszkańców, wsparcie dla biznesu, przyciągnięcie turystów 
lub zmiana obecnego niekorzystnego dla miasta wizerunku. Uzyskanie od-
powiedzi na powyższe pytania, a także ustalenie priorytetów umożliwi 
określenie skali projektu, właściwych grup interesu, z którymi należy pod-
jąć dialog oraz najważniejszych działań, które trzeba będzie podjąć, aby 
zrealizować projekt. Pomocną na tym etapie może być próba identyfikacji 
miejsc (miast), które stały przed podobnymi wyzwaniami i dzięki realizacji 
strategii marki odniosły sukces. 

2. Krok drugi to zrozumienie docelowej grupy odbiorców. Na tym etapie sta-
ramy się odpowiedzieć na liczne pytania, tj. przede wszystkim na pytania,  
z kogo składa się grupa odbiorców, jakie jest jej obecne postrzeganie mia-
sta i nastawienie do niego, a także – czego docelowi odbiorcy oczekują od 
miasta, i w konsekwencji, czy i w jaki sposób miasto jest w stanie sprostać 
ich potrzebom.  

3. Krok trzeci wiąże się z identyfikacją obecnego wizerunku marki. Na tym 
etapie bada się skojarzenia związane z miejscem wśród różnych grup od-
biorców, czy wizerunek miejsca zmieniał się w czasie, a także jakie obrazy 
przywołuje na myśl miejsce (w szczególności pierwsze skojarzenia). Celem 
wynikowym tego etapu jest zrozumienie, jak grupy docelowe postrzegają 
dziś miasto, co daje podstawy, aby ocenić lukę pomiędzy stanem obecnym 
a stanem pożądanym lub aspiracyjnym. Luka ta musi być wypełniona przez 
pozycjonowanie. 

4. Krok czwarty to właśnie ustalenie tożsamości aspiracyjnej. Aspiracyjna 
tożsamość marki to jej pożądany wizerunek wśród grup docelowych oraz 
korzyści, których grupy docelowe będą mogły od marki oczekiwać. Nie-
zmiernie ważne jest, aby aspiracyjna tożsamość marki była możliwa do 
osiągnięcia i wiarygodna, a także aby miasto mogło ją zachować i rozwijać 
przez długi okres czasu. Na tym etapie należy odpowiedzieć na podstawo-
we pytania, wśród których pojawiają się pytania o to, co marka ma sobą re-
prezentować, jakie skojarzenia mają mieć ludzie, myśląc o miejscu, jaka 
jest idealna osobowość miejsca oraz jaki rodzaj przeżyć ma oferować miej-
sce. 

5. Zrozumienie luki pomiędzy bieżącym wizerunkiem a aspiracyjną tożsamo-
ścią marki będzie miało wpływ na krok piąty, czyli stworzenie pozycjono-
wania. Pozycjonowanie jest podstawową obietnicą, która kształtuje komu-
nikację oraz wpływa na decyzje o tym, co miasto może zaoferować. Na 
tym etapie należy zdefiniować podstawową korzyść, którą dostarcza miej-
sce, a także podstawowe elementy i cechy, które są dowodem tej korzyści. 

6. Krok szósty polega na stworzeniu katalogu korzyści marki dla prioryteto-
wych segmentów docelowych; innymi słowy należy określić, co takie po-
zycjonowanie oznacza dla odbiorców i jakie kluczowe przekazy powinny 
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być komunikowane, aby wpłynąć na ich postrzeganie miasta. Niektóre  
z przekazów mogą się nadawać dla wszystkich grup odbiorców. Istotne jest 
jednak również szczegółowe skoncentrowanie się na konkretnych przeka-
zach, które są ważne dla każdej konkretnej grupy odbiorców. 

7. Krok siódmy, czyli realizacja strategii, koncentruje się w dużej mierze na 
rozpatrzeniu i uwzględnieniu w działaniach każdego punktu, w którym od-
biorcy docelowi mają styczność z marką. Pomocnym działaniem jest po-
dzielenie tych punktów styczności na podstawowe trzy kategorie: przed 
wizytą/decyzją, podczas wizyty/podejmowania decyzji i po wizy-
cie/decyzji. I tak np. punkty styczności przed wizytą obejmują elementy, 
które podnoszą świadomość i stan wiedzy o miejscu i powodują, że odbior-
cy rozważają miejsce jako jedno z możliwych do odwiedzenia. Takie punk-
ty styczności to np. reklama, public relations, broszury, informatory o wy-
darzeniach specjalnych, strony internetowe, komentarze znajomych lub 
przekaz słowny. Te punkty styczności, które pojawiają się w trakcie wizyty 
lub podczas podejmowania decyzji, to często doświadczenia bardziej na-
macalne (i niewerbalne), jak wypielęgnowane parki, czyste ulice i tętniące 
energią życie nocne. Punkty styczności, które występują po wizycie lub po 
podjęciu decyzji, to np. komentarze kolegów, gazety codzienne lub inne 
media przekazujące wiadomości, zdjęcia i niezapomniane doznania z wizy-
ty, reklama bezpośrednia, marketing za pośrednictwem poczty internetowej 
itp. Najczęściej fundusze przeznaczone na realizację strategii są ograniczo-
ne, dlatego istotne jest uszeregowanie punktów styczności na podstawie 
oceny potencjalnej siły ich wpływu i zwrotu z inwestycji. Punkty styczno-
ści, które otrzymają wysokie oceny w obu tych kategoriach, powinny stać 
się napędem nowej strategii marki. 

8. Ostatnim ósmym krokiem na drodze budowania strategii marki miasta jest 
pomiar wyników. W tym obszarze istnieją trzy generalne zasady pomiaru 
sukcesu strategii marki miejsca: monitorowanie sukcesu działań brandin-
gowych wśród kluczowych grup odbiorców, pomiar efektywności działań 
brandingowych i marketingowych w funkcji czasu oraz wykazywanie efek-
tów, jakie marka ma dla biznesu poprzez pomiar wskaźników marki w po-
łączeniu ze wskaźnikami rozwoju gospodarczego i społecznego. 

 Pobieżna choćby analiza omówionych powyżej ośmiu kolejnych kroków bu-
dowania strategii marki miasta prowadzi do wniosku, że aby współcześnie w spo-
sób profesjonalny podejść do tego zagadnienia, niezbędna jest wiedza i zaangażo-
wanie specjalistów. Wzorem światowych oraz europejskich aglomeracji także  
w Polsce powstają strategie marek miast. Jedną z ostatnich, żywo dyskutowaną 
przez opinię publiczną, jest nowa strategia marki miasta Poznania, od początku 
wzbudzająca skrajne emocje wśród samorządowców, profesjonalistów od promocji, 
dziennikarzy oraz mieszkańców.  
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 Po trwającym kilka miesięcy konkursie miasto wybrało strategię autorstwa 
Just/IKER. Na potrzeby stworzenia nowej marki Poznania zawiązane zostało kon-
sorcjum pomiędzy Just – które było siłą strategiczno-kreatywną, a Instytutem Kon-
kurencyjnej Ekonomii Regionów – specjalistami w obszarze badań metropolital-
nych, marketingu terytorialnego i kreowania rozwoju miast. Połączone siły konsor-
cjum stworzyły koncepcję i podstawę strategii sukcesu dla marki miasta Poznania12. 
W grudniu 2009 roku kampania „Poznań. Miasto know-how” została jako jedyna 
wyróżniona w konkursie Złote Orły w kategorii Promocja Regionów. Tym samym 
zyskała tytuł najlepszej reklamy regionu w Polsce13. W uzasadnieniu jurorzy pod-
kreślali, że kampania wprowadziła nowy logotyp i pozycjonowanie marki miasta 
Poznania jako miasta o randze metropolii14. Ideą kreatywną strategii było pokazanie 
siły i wielkości Poznania, potencjału, jaki posiada miasto i jego mieszkańcy oraz 
zwrócenie uwagi na realne miejsca i faktyczne osiągnięcia, które składają się na 
wyjątkowość Poznania. Komunikacja odwoływała się do niepowtarzalnych marek, 
instytucji i wydarzeń, związanych z Poznaniem. Wśród nich znajdują się takie fir-
my, jak: Allegro, Astra, Kruk, Volkswagen, Glaxo Smith Kline, Kompania Piwo-
warska, Bridgestone czy Międzynarodowe Targi Poznańskie. Łącznie w tym gronie 
znalazło się ponad 20 marek. Jak podkreśla Łukasz Goździor, dyrektor Biura Pro-
mocji Miasta, Poznań będzie promowany nie tylko przez marki produktowe, ale 
także poprzez wydarzenia – marki mające charakter społeczny, takie jak: Festiwal 
Malta, pomnik Poznańskiego Czerwca ’56, złamanie kodu Enigmy, Stary Browar 
czy na przykład stadion KKS Lech – stąd także symbol gwiazdki, odnośnika, który 
odsyła do konkretnej rozszerzonej wiedzy związanej z oznaczanym słowem. Kam-
panię przeprowadzono w dwóch odsłonach15. 
 Teaser poświęcony był poznańskim markom. Nie zdradzano, kto jest nadaw-
cą. Poza użyciem gwiazdki wygląd nowego logotypu utrzymano w tajemnicy. 
Wielkie marki, instytucje i wydarzenia oznaczono w przestrzeni Poznania dużymi 
gwiazdkami i komentarzem na nośniku outdoorowym, przypisanym do obiektu. 
Tym sposobem wprowadzano do świadomości odbiorców symbol gwiazdki jako 
synonimu najwyższej jakości. Podkreślenie gwiazdką autentycznych miejsc w prze-
strzeni miejskiej Poznania dostarczyło rzeczywistych dowodów poznańskiego 
know-how. Ambient wzbudził duże zainteresowanie dziennikarzy, którzy ruszając 
szlakiem gwiazdek, starali się odkryć klucz i nadrzędną ideę łączącą te lokalizacje. 
Mieszkańcy Poznania i innych miast na blogach i publicznych forach dzielili się 
efektami własnych dochodzeń i przypuszczeń. 

                                                 
12  http://www.marketing-news.pl/message.php?art=17034. 
13  http://www.epoznan.pl/index.php?section=news&subsection=news&id=17003. 
14  http://www.poznan.pl/mim/public/wiadmag/news.html?co=print&id=34834&instance= 

1016&lang=pl. 
15  Ibidem. 
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 W ramach rozwiązania nastąpiło teatralne odsłonięcie logotypu i podpisanie 
nim całej kampanii. W dniu 2.04.2009 roku na placu Wolności prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny zaprezentował nowe hasło i nowe logo miasta – „POZnań * Mia-
sto know-how” (rys. 2). Kampania swoim zasięgiem objęła całą Polskę. Ujawnienie 
marki kryjącej się za gwiazdką odbyło się jednocześnie w ogólnopolskich dzienni-
kach, tygodnikach, miesięczniku, ogólnopolskich portalach internetowych i spocie 
telewizyjnym. 

 
 

Rys. 2. Podstawowa wersja nowego logotypu z claimem dla miasta Poznania 

Źródło: System identyfikacji wizualnej: POZnan_CI_2008 skrot.pdf 
http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/pages.html?id=14357&ch=14358&p=164
52&instance=1017&lang=pl&lhs=publications&rhs=publications. 

 

 
 
Rys. 3. Wersja nowego logotypu z claimem dla miasta Poznania dla materiałów anglo-
języcznych 

Źródło: System identyfikacji wizualnej: POZnan_CI_2008 skrot.pdf 
http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/pages.html?id=14357&ch=14358&p=164
52&instance=1017&lang=pl&lhs=publications&rhs=publications. 

 
 Jak podkreślają twórcy nowej strategii marki miasta Poznania, kluczowym 
celem strategii jest otwarcie miasta na zagranicznych partnerów, co ma wzmocnić 
pozycję Poznania w kraju i za granicą oraz ściągnięcie central najważniejszych 
firm, ale także organizacji pozarządowych. Dlatego potrzebne są przede wszystkim 
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zmiany standardów, zaistnienie w świadomości innych, by Poznań był brany pod 
uwagę przy podejmowaniu istotnych decyzji. Wreszcie współdziałanie władz mia-
sta i specjalistów z dziedziny promocji, w tym gospodarczej16. 
 Wszystkie działania promocyjne w ramach realizacji strategii marki miasta 
mają być skierowane do czterech podstawowych grup docelowych: inwestorów 
zagranicznych, młodych profesjonalistów, odbiorców usług w Polsce i odbiorców 
usług za granicą. Twórcy strategii twierdzą, że Poznań to miasto, które potrafi wy-
korzystać potencjał Wschodu w zachodnim stylu.  Mimo licznych negatywnych 
emocji, jakie wzbudza zwłaszcza nowy logotyp miasta17, z całą pewnością niekwe-
stionowany pozostaje fakt, że miasto postawiło przed sobą ambitny cel. Tym celem 
jest zostanie metropolią o randze europejskiej i jednocześnie kontrapunktem dla 
Warszawy. Wraz z nową strategią marki, strategią na miarę strategii metropolii 
europejskich, Poznań zamierza wywalczyć taką pozycję, jaką ma na przykład Bar-
celona czy Mediolan, o których to miastach, ich sile i znaczeniu mówi się równie 
często jak o stolicach tych krajów – Madrycie i Rzymie. Najbliższe lata pokażą, w 
jakim stopniu nowa strategia marki miasta Poznań, lapidarnie określona przez jed-
nego z jej twórców jako „demontaż koziołkizmu”18, przyniesie spodziewany 
efekt19. 
 

CREATING CITY BRAND IMAGE ON INTERNATIONAL ARENA  
IN THE CONTEXT OF NEW POZNAN BRAND STRATEGY 

 
 

Summary 
 
 In today’s world which has being shaken by globalisation processes, world full of 
mutual connections and dependences, urban agglomerations are put to the test of defeat-
ing competition of similar places to gain over consumers, tourists, investors. 
 This is just a brand – clear and unique – which creates the foundation to make  
a place desirable as a business location, tourist destination or place worth living for 
actual or potential inhabitants. Development of a brand strategy for a city should stress 
its very specific features to give the relevant and appealing promise to target audience. 
 Basing on American sources material, article discusses ten principles for branding 

                                                 
16  http://iker.org.pl/153,%5BGlos-Wielkopolski--POLSKA%5D-Drzyj-Warszawo-przed-

marka-Poznan.html?p=p_153. 
17  Co ma gwiazdka do Poznania? http://www.mmpoznan.pl/4221/2009/4/3/co-ma-

gwiazdka-do-poznania?category=interwencje. 
18  Marka Poznań. Start nowej ery, http://iker.org.pl/160,%5BGazeta-Wyborcza.-

Poznan%5D-MARKA-POZNAN-START-NOWEJ-ERY.html. 
19  S. Anholt, Tożsamość konkurencyjna…, op.cit., Panorama on tourism…, op.cit., The An-

holt_GMI City Brand Index…, op.cit., Branding your city…, op.cit. 
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a city. In that context the new city brand strategy for Poznan is presented shortly. The 
new Poznan brand strategy links to such European metropolises patterns as Milan or 
Barcelona. 
 Despite many negative emotions which are being aroused by new Poznan logo-
type in particular, one fact is unquestioned – the city put up very ambitious objective. 
This is an objective to become metropolis of European significance which is a counter-
point for Warsaw. 
 

Translated by Katarzyna Majchrzak 
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PLANOWANIE STRATEGICZNE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE  
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wraz z adaptacją zasad zarządzania strategicznego na potrzeby regionów 
pojawiła się potrzeba opracowywania i wdrażania odpowiednich strategii rozwoju 
w zakresie turystyki. W warunkach gospodarki rynkowej i silnej konkurencji podej-
ście strategiczne stało się istotnym czynnikiem warunkującym rozwój, również  
w ujęciu terytorialnym. Planowanie strategiczne pozwala na tworzenie warunków 
do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych w już istniejących i potencjal-
nych regionach turystycznych, które mogą podnieść konkurencyjność obszaru. 
Aktywność władz lokalnych i regionalnych w ujęciu długoterminowym jest nie-
zbędnym warunkiem rozwoju turystyki na danym obszarze.  
 Celem niniejszego opracowania jest pokazanie procesu i znaczenia budowania 
planów strategicznych na poziomie regionalnym. Turystyka jest dla wielu obszarów 
głównym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Budowa strategii pozwala 
na efektywniejsze wykorzystanie potencjału oraz uniknięcie wielu błędów, które  
w przestrzeni często są nieodwracalne. 
 
 
1. Istota planowania strategicznego 
 
 Pojęcie „strategia” ma charakter historyczny, a jego zakres przedmiotowy 
zmieniał się w czasie. Pierwotne znaczenie wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie 
oznaczało dziedzinę sztuki wojennej, której zadaniem było przygotowanie i prowa-
dzenie wszelkich operacji militarnych, a celem osiągnięcie zwycięstwa. Inne,  
o charakterze bardziej ogólnym pojęcie, zawiera stwierdzenie, że strategia to proces 



Marzena Wanagos 84

wyznaczania celów w długim okresie oraz sposobów i środków niezbędnych do 
zrealizowania tych zamierzeń, przy pewnych kryteriach efektywności działania. 
Miarą osiągania celów są odpowiednio dobrane wskaźniki (np. wygranie bitwy, 
opanowanie pewnego segmentu rynkowego, zwiększanie poziomu zysku, zdanie 
egzaminu). Formułowanie celów wynika z sytuacji problemowych, kiedy nie jest 
się zadowolonym z aktualnego stanu lub oczekiwanego poziomu przewidywanych 
zjawisk1.  
 Strategia to złożony proces reagowania na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne w 
stosunku do podmiotu prowadzącego strategię, kształtowany w imię wartości, które 
podmiot strategii uważa za istotne. Strategia jest więc złożonym rodzajem działa-
nia, zawierającego w sobie pierwiastek zarządczy i realizacyjny. Skomplikowanie 
tego procesu wyraża się także w trudnej sytuacji do jednoznacznego opisu i przewi-
dzenia oraz możliwie najpełniejszej gamie reakcji (np. reakcje uprzedzające-reakcje 
indukowane; dostosowanie się do otoczenia – kształtowanie otoczenia; czekanie na 
zmiany – wywoływanie zmian). Wartości, misja, wizja i cele strategiczne stanowią 
wielkości orientujące, do których strateg dobiera kurs strategiczny (proces strategii, 
działania strategiczne), wyrażający zarówno kierunek, jak i reakcje na zmiany. 
Jedną z reakcji, kiedy wielkości orientujące nie mogą być z takich czy innych po-
wodów osiągnięte, jest zmiana tych wielkości2.  
 R. Krupski twierdzi, iż „definiowanie strategii ma niekiedy charakter ogólny, 
bardzo formalny, bez oddania specyfiki problemu. W takich definicjach dominuje 
ujęcie strategii w formie klasycznej treści planu, to znaczy w formie celów, metod 
(sposobów) i środków”3. Przykładem może być tu definicja A.D. Chandlera, we-
dług którego „strategia to określenie głównych, długofalowych celów (…) i przyję-
cie takich kierunków działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne dla 
zrealizowania celów”4. 
 W innych definicjach autorzy próbują znaleźć jakiś merytoryczny wyróżnik, 
jak na przykład pozycja w otoczeniu. Przykładem takiego podejścia może być defi-
nicja H. Mintzberga, według którego „strategia jest sposobem kształtowania relacji 
między organizacją i jej otoczeniem”5. H. Mintzberg sformułował również definicję 
tak zwanych 5 P, według której o strategii można mówić, jeżeli organizacje6:  
                                                 

1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. 
Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 334–335. 

2  E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębior-
stwem, PWE, Warszawa 2004, s. 11. 

3  Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wyd. Akademii Ekono-
micznej, Wrocław 2001, s. 13. 

4  Ibidem, s. 13, zob. też: A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, 
PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 39. 

5  Ibidem, s. 14. 
6  J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, 

PWN, Warszawa 1998, s. 100. 
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 zmierzają do określonych celów (Plan),  
 działają we wrogim, turbulentnym otoczeniu (Ploy),  
 dążą do utrwalenia odpowiednich wzorców i standardów (Pattern),  
 starają się zająć określone miejsce w otoczeniu (Position),  
 próbują przewidzieć, co może się zdarzyć w ich otoczeniu (Perspective). 

 Tak jak w zarządzaniu przedsiębiorstwem7, tak i w zarządzaniu terytorialnym 
przez samorządy pojmowanie strategii w ciągu ostatnich lat zmienia się. Wcześniej 
definicje strategii odwoływały się do dużej swobody zachowań samorządów,  
a zmiany w otoczeniu samorządów nie były uważane za istotne ani za konieczne. 
Później zaczęto dostrzegać, że samorząd musi dostosowywać się do warunków  
i wymagań otoczenia, gdyż nie ma pełnej swobody kształtowania swoich działań.  
A zatem zachowanie samorządów może być nie tylko działaniem, ale także reakcją 
na zmiany w otoczeniu. 
 
 
2. Rodzaje strategii rozwoju turystyki w regionie 
 
 Na bazie klasyfikacji strategii przedsiębiorstw8 można przyjąć klasyfikację 
strategii rynkowych, które mogą być stosowane przez samorządy: 

 strategie normatywne (ogólne strategie rozwoju) – strategie ekspansji, stra-
tegie selektywnego rozwoju (ofensywna, defensywna, strategie przejścio-
we); 

 strategie kształtowania pola rynkowego (oparte na relacjach produkt-rynek) 
– strategia penetracji rynku, strategia rozwoju produktu, strategia rozwoju 
rynku, strategie dywersyfikacji; 

 strategie konkurencyjne – ogólne strategie konkurencyjne (strategia różni-
cowania – dyferencjacji, strategia koncentracji, strategia wyczekiwania, 
strategia zintegrowana); japońskie strategie konkurencji (strategia budowy 
funkcjonalnej odmienności, strategia agresywnej inicjatywy, strategia rela-
tywnej przewagi, strategia maksymalizacji satysfakcji odbiorcy); konku-
rencyjne strategie okresu schyłkowego – tzw. defensywne (strategia przy-
wództwa, strategia niszy, strategia żniwa, strategia szybkiego wycofywania 
się); strategie związane z pozycją zajmowaną na rynku konkurencyjnym 
(strategia lidera rynku, strategia podejmowania wyzwania, strategia naśla-
downictwa, strategia poszukiwania nisz rynkowych); strategie z punktu wi-
dzenia konkurencji z firmami z tej samej branży (strategie walki, wśród 
których wyróżnia się warianty: walki frontalnej, ograniczonej walki, zdro-

                                                 
7  Por. K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw  

w biznesie międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 13. 
8  Na podstawie: D. Szostak, Strategie rynkowe w turystyce, w: Marketing usług turystycz-

nych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005, s. 184–185. 
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wej rywalizacji, cichego współdziałania oraz porozumienia); strategie imi-
tacji z poszczególnymi odmianami – strategia kreatywnej imitacji, wcze-
snej imitacji, elastycznej imitacji, późnej imitacji; strategie kooperacji; stra-
tegie luk rynkowych; strategie wycofania się z rynku; 

 strategie przetrwania – bierne (strategia ograniczania produkcji; strategia 
„późnej” adaptacji; strategia ograniczonego rozwoju produkcji; strategia 
substytucji); 

 strategie współpracy – inaczej strategie relacyjne (protekcjonizm państwo-
wy, porozumienie, alians strategiczny, klub dostawców dla państwa, strate-
gia polityczno-technologiczna, strategia polityczno-związkowa); 

 strategie redukcji i wycofywania się – konsolidacji działań (strategia re-
dukcji nakładów, strategia wycofywania się z części, strategia redukcji 
liczby produktów).  

 W przypadku turystyki w planowaniu strategicznym samorządów regional-
nych w Polsce przyjęto drogę rozwoju poprzez rozwój produktu. Na podstawie 
analizy dokumentów strategicznych (strategii turystyki i/lub programów rozwoju 
turystyki) można stwierdzić, że wszystkie regiony w Polsce w zapisach strategicz-
nych opierają swoje główne założenia na rozwoju produktu turystycznego i jego 
promocji9. Marketingowe podejście do rozwoju turystyki w regionach wydaje się 
słuszne, gdyż z założenia opiera się na procesie, u którego podstawy leży produkt  
i zaspokojenie potrzeb klienta. Z czasem (im później powstawał dokument) strate-
gie przyjmowały postać coraz bardziej złożoną, etapy stawały się bardzo rozbudo-
wane, skomplikowane i kosztowne. Strategie turystyki były podstawą budowania 
szczegółowych, często o charakterze taktycznym i operacyjnym programów kon-
kretnych produktów i koncepcji promocji regionu. Takie uszczegółowienia pełniły 
funkcję materiałów niezbędnych do pozyskiwania i konsumowania środków finan-
sowych z Unii Europejskiej. Można więc podzielić regionalne strategie turystyki 
na: ogólnorozwojowe (pokazując główne kierunki rozwoju i priorytety działania)  
i tematyczne (dotyczące konkretnych działań, np. kampanii promocyjnych czy pro-
duktów).  
 W ramach zarządzania produktem wyróżnia się cztery strategie w podziale na 
produkt i rynek (tzw. macierz Ansoffa). Są to10: 

 strategia penetracji (dotychczasowe rynki i produkty) – celem działań firmy 
jest wyższa sprzedaż danego produktu na aktualnym rynku (np. zachęta do 
codziennego korzystania z urządzeń rekreacyjnych, niektórych usług tury-
stycznych – pływanie, jazda rowerem itp.); 

                                                 
9  Koordynatorem dokumentów większości regionów w Polsce była Polska Agencja Roz-

woju Turystyki SA, która przyjmowała jednolitą metodologię we wszystkich realizowanych 
projektach, uwypuklając znaczenie produktu i później również promocji. 

10  Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa–Poznań 1999, s. 127. 
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 strategia rozwoju rynku – czyli wchodzenie z dotychczasowymi produkta-
mi na nowe rynki (np. lokalizacja kolejnego hotelu w ramach sieci już ist-
niejącej); 

 strategia rozwoju produktu – czyli wprowadzanie nowych produktów na 
dotychczasowych rynkach (np. nowe usługi turystyczne, takie jak ścieżki 
rowerowe, jazda konna); 

 strategia dywersyfikacji – czyli wchodzenie z nowymi produktami na nowe 
rynki (np. inwestycje innych firm w sferę usług turystycznych). 

 W zarządzaniu portfelami produktów najczęściej wykorzystywane są jeszcze 
macierze BCG oraz McKinseya11. W macierzy BCG dzieli się produkty w zależno-
ści od udziałów w rynku i tempa wzrostu rynku: gwiazdy – wysokie udziały i tem-
po wzrostu; dojne krowy (złote kury) – wysokie udziały, niskie tempo; znaki zapy-
tania (trudne dzieci) – niskie udziały, wysokie tempo; porażki – niskie udziały  
i niskie tempo wzrostu rynku. Macierz McKinseya wykorzystywana jest do okre-
ślania kierunków i rozwoju strategicznego firmy lub regionu. Na podstawie stopnia 
atrakcyjności branży (rynku) i pozycji rynkowej wyróżnia się strategie12: 

 ekspansji (duża atrakcyjność, silna pozycja) – warto inwestować w te ro-
dzaje usług turystycznych; 

 selektywnego rozwoju (średnia atrakcyjność i pozycja) – należy dokładnie 
rozważyć celowość inwestowania na tych rynkach usług turystycznych; 

 eksploatacji pozycji rynkowej – często zalecane wycofanie się z rynku. 
 Planowanie strategiczne w turystyce na szczeblu regionalnych samorządów 
terytorialnych staje się coraz bardziej profesjonalne i zbliżone do planowania 
przedsiębiorstw. Trudność i wolniejszy postęp w przyswajaniu wiedzy strategicz-
nego zarządzania wynika głównie z odmienności celów samorządów i podmiotów 
komercyjnych. Samorząd terytorialny pełni funkcję publiczną, zaspokajając potrze-
by wszystkich podmiotów na danym terenie – w tym mieszkańców, branży, organi-
zacji społecznych. Jednocześnie musi dbać o rozwój gospodarczy obszaru. Jest 
więc wielu interesariuszy zainteresowanych konkretnymi zapisami strategii, a ich 
indywidualne cele nie zawsze muszą być zbieżne. Strategia regionu jest więc  
w efekcie często kompromisem wielu grup społecznych i środowisk gospodar-
czych, a także politycznych.  
 
 
3. Proces strategicznego planowania samorządów regionalnych w turystyce 
 
 Budowa strategii wymaga odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań – co  
i dlaczego chcemy osiągnąć, kto będzie wykonywał poszczególne zadania, w jaki 

                                                 
11  H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 150–160. 
12  Regionalne aspekty…, op.cit., s. 127–128. 
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sposób i przy pomocy jakich narzędzi będziemy realizować poszczególne cele, 
jakie poniesiemy koszty, jakie zamierzamy osiągnąć efekty i jak je zmierzymy. 
Zgodnie z procedurą planowania strategicznego można wymienić następujące eta-
py13: 

 diagnoza stanu istniejącego – stanowi podstawowy i niezbędny warunek 
jakichkolwiek opracowań prognostycznych; 

 analiza SWOT – uporządkowanie zebranego materiału według silnych  
i słabych stron danej organizacji oraz możliwości i zagrożeń w środowisku 
zewnętrznym; 

 identyfikacja celów rozwojowych – jest to odpowiedź na pytanie, co chce-
my osiągnąć w przyszłości; 

 hierarchia celów – ustalenie istotności poszczególnych zamierzeń oraz wy-
bór tych najważniejszych; 

 scenariusz wariantowy – pozostawienie możliwości wyboru określonej se-
kwencji działań; 

 potencjalne konflikty – przewidywanie sytuacji problemowych, które mogą 
się pojawić w trakcie realizacji programu; 

 wykonanie zamierzeń strategicznych – wskazanie wykonawców odpowie-
dzialnych za realizację poszczególnych celów oraz przeprowadzenie 
wstępnej kalkulacji kosztów planowanych przedsięwzięć; 

 ocena efektów – określenie parametrów, które powinny umożliwić wy-
mierną ocenę zakresu realizacji strategii oraz sposobów prowadzenia ob-
serwacji procesu urzeczywistniania podejmowanych zamierzeń. 

 Powyższe etapy planowania strategicznego są założeniem teoretycznym.  
W praktyce etapy (i ich zakres) powinny być dostosowywane do warunków i po-
trzeb. Nie istnieje jeden wzór konstruowania strategii, ponieważ zakres planowania 
strategicznego jest uzależniony od podmiotu zarządzającego produktem turystycz-
nym i jego otoczenia. 
 Ze względu na specyfikę zarządzania strategicznego dla potrzeb jednostek 
przestrzennych oraz rynku turystycznego strategia turystyki nie powinna być jedy-
nie strategią „narzędziową” marketingu. Powinna wpisywać się w procesy inwesty-
cyjne regionu i mieć ścisłe powiązania z innymi dziedzinami życia społecznego  
i gospodarczego obszaru. Realizacja strategii odbywa się przez wiele podmiotów na 
danym terenie. Podmioty te powinny widzieć szeroki zakres i korzyści z jej realiza-
cji, np. wykorzystanie potencjału, kreowanie miejsc pracy, długofalowe zyski fi-
nansowe. Dlatego założeniami przyjmowanymi w procesie budowy strategii tury-
styki czy kształtowania produktu turystycznego są z jednej strony zapisy o społecz-
nych, ekonomicznych i ekologicznych oczekiwanych wynikach rozwoju funkcji 
turystycznej, z drugiej zaś – podstawowe opcje przyjęte w marketingowej strategii 

                                                 
13  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op.cit., s. 337. 
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rozwoju turystyki w regionie.  
 Proces budowy strategii rozwoju regionalnego (również turystyki) to proces 
konsultacji społecznych różnych środowisk i szukanie możliwych optymalnie 
obiektywnych rozwiązań w zapisach ostatecznych. Szczególnie istotne jest to  
w tych punktach, które dotyczą przekształcania przestrzeni i inwestycji trwałych. 
Nie tylko ze względu na z reguły wysokie koszty, lecz przede wszystkim na nieod-
wracalny charakter – przywrócenie stanu sprzed inwestycji jest najczęściej niemoż-
liwe i nieopłacalne – trudniejsze, droższe itp.  
 Funkcja turystyczna jest najczęściej jedną z funkcji obszaru – nie zawsze wio-
dącą i sztuką jest wpisanie jej w założenia rozwoju, tak aby nie zaburzyć innych 
funkcji. W przypadku kiedy turystyka ma mieć istotne znaczenie na danym obsza-
rze, należy określić jej charakter, związek z innymi funkcjami, skalę rozwoju i ko-
rzyści dla otoczenia. W ujęciach planistycznych określa się strefy turystyczne  
z reguły obejmujące obszary o wysokich walorach i wskazuje się rejony różnych 
form turystyki14. 
 
 
4. Znaczenie planowania strategicznego samorządów terytorialnych w turysty-
ce  
 
 Planowanie strategiczne na szczeblu samorządu wojewódzkiego jest niezbęd-
nym warunkiem rozwoju turystyki na danym obszarze. Dzięki procesowi budowy 
strategii i zapisom strategicznym możliwe jest przede wszystkim: 

 uporządkowanie potencjału turystycznego (często tzw. inwentaryzacja jako 
pierwszy krok w budowie strategii pozwala na „spojrzenie z lotu ptaka” na 
cały region i interesy poszczególnych grup społecznych); 

 przeprowadzenie szerokiej dyskusji nad kierunkami rozwoju regionu i ze-
branie różnych opinii, które bez dialogu społecznego mogłyby nigdy nie 
zaistnieć w decyzjach decydentów; 

 znalezienie optymalnego (w rozumieniu kompromisu) sposobu na rozwój 
regionu; 

 ożywienie współpracy poszczególnych podmiotów w zakresie kształtowa-
nia i rozwoju produktów turystycznych, ich promocji itp.; 

 lepsze i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych poszczegól-
nych podmiotów społecznych i gospodarczych oraz środków unijnych 
(często dzięki synergii kapitału intelektualnego czy finansowego itd.). 

 Należy podkreślić, iż sam proces budowy strategii (jeszcze zanim jest ona 
realizowana) już przynosi korzyści dla rozwoju turystyki w regionie. Wielu przed-
stawicieli władz lokalnych i przedsiębiorców innych pokrewnych dziedzin gospo-

                                                 
14  Por. Regionalne aspekty…, op.cit., s. 101–102. 
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darki zaczyna dopiero zauważać znaczenie turystyki – prowadzone konsultacje 
mają często charakter edukacyjny. 
 W zarządzaniu regionem turystyka wykazuje wiele cech podobnych do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Regiony i miejscowości turystyczne konkurują o klien-
tów w sposób bardzo podobny jak przedsiębiorstwa turystyczne. Budowanie konku-
rencyjności regionów jest szczególnie istotne, gdyż w przypadku klienta-turysty  
– obszar/destynacja jest na ogół pierwszym etapem procesu decyzyjnego podróży  
– dopiero po wyborze destynacji i jej cech najczęściej turysta wybiera konkretne 
usługi i obiekty, z których skorzysta. Samorządy terytorialne bardzo intensywnie 
powinny więc uczestniczyć w budowie produktu i promocji regionu. Na ogół nie-
wielki jest wpływ samorządów na ceny usług oraz sposób dystrybucji produktów 
(sfera komercyjna). Powinny jednak stwarzać możliwości funkcjonowania innym 
podmiotom, które mają funkcje komercyjne i stałe bezpośrednie powiązania z od-
biorcami ich oferty. 
 Budowa strategii turystyki jest często (jak widać w niektórych regionach, np. 
pomorskim) siłą napędową do rozwoju innych dziedzin gospodarki regionu. To 
istnienie produktów turystycznych i atrakcyjność regionu kreuje popyt np. na usługi 
transportowe (w tym dynamiczny rozwój połączeń lotniczych) czy kulturalne  
(w tym muzea). Strategia turystyki ukierunkowuje rozwój regionu, co powoduje 
osiąganie korzyści gospodarczych związanych z rozwojem turystyki na danym 
obszarze, a przede wszystkim: wzrost inwestycji, wykorzystanie infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej, tworzenie miejsc pracy, napływ dewiz, a w konse-
kwencji – wzrost konkurencyjności gospodarki i lepsze warunki życia mieszkań-
ców. 
 Podejście strategiczne długoterminowe pozwala władzom regionu wprowa-
dzać zamierzenia planowo, z wykorzystaniem potencjału, w miarę racjonalny spo-
sób i z zaangażowaniem wielu podmiotów. Należy jednak pamiętać, że realizacja 
strategii powinna polegać na jej dostosowywaniu do zmieniającego się otoczenia, 
bowiem otoczenie regionu (wewnętrzne i zewnętrzne) ulega nieustannym zmianom 
– dokumenty strategiczne powinny więc te zmiany uwzględniać i być modyfikowa-
ne. Modyfikacja strategii jest narzędziem do wspomagania komunikacji przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego z poszczególnymi podmiotami, które uczestniczą 
w realizacji strategii. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Dzięki planowaniu strategicznemu i budowie strategii w samorządach teryto-
rialnych wprowadza się obiektywne i racjonalne podejście do zarządzania regio-
nem. Adaptacja zasad zarządzania strategicznego w zakresie turystyki na potrzeby 
regionów pozwala na stawianie długookresowych celów i określanie etapów dzia-
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łań, dzięki którym poszczególne podmioty mogą efektywniej realizować swoje cele 
z zachowaniem ogólnorozwojowych celów regionu. 
 Najczęściej wykorzystywanym rodzajem strategii regionalnych w zakresie 
rozwoju turystyki jest strategia oparta na rozwoju produktu turystycznego. Rozwój 
produktu turystycznego regionu to rozwój współpracy poszczególnych produktów 
oraz ukierunkowane wsparcie inwestycji turystycznych i okołoturystycznych. Przy 
założeniach wzrastającej konkurencji samorządy regionalne tworzą także dokumen-
ty dotyczące promocji czy kreowania wizerunku. Zarządzanie strategiczne w samo-
rządach terytorialnych jest coraz bliższe teorii i koncepcjom zarządzania przedsię-
biorstw. 
 
 

STRATEGIC PLANNING OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION 
 
 

Summary 
 
 Along with an adaptation of the principles of strategic management for the touris-
tic region, there is a need to develop and implement appropriate development strategies. 
In a market economy and strong competition, the strategic approach has become an 
important factor in the development, also in terms of territory. Strategic planning allows 
to create attractive conditions for the development of tourism products in existing and 
potential tourist areas, which may improve the competitiveness of the area. Activity of 
local and regional authorities in the long term is a necessary condition for the develop-
ment of tourism in the area. 
 

Translated by Marzena Wanagos 
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MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PEŁNIENIA ROLI PRZYWÓDCY  
W KOOPERACYJNYM KREOWANIU POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBSZARU 

PRZEZ LOKALNE I REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Tematyka współpracy i przywództwa w budowie produktu turystycznego 
obszaru jest często i chętnie podejmowana przez krajowych i zagranicznych bada-
czy turystyki. Wiele uwagi w literaturze przedmiotu poświęcono także roli lokal-
nych i regionalnych organizacji turystycznych w rozwoju obszarów turystycznych. 
Stosunkowo dobrze opisana została także rola tych organizacji w procesach współ-
pracy. Brakuje natomiast szerszej dyskusji na temat możliwości pełnienia funkcji 
przywódcy w procesie budowy produktu turystycznego obszaru, oczywiste bowiem 
jest, że charakter tych organizacji predysponuje je do odgrywania również takiej 
roli. Niniejszy artykuł jest więc próbą wskazania na najbardziej ogólne zależności 
związane z powierzeniem roli przywódcy lokalnej lub regionalnej organizacji tury-
stycznej, które to zależności wynikają z samej istoty tych organizacji i ich cech, jak 
i ze specyficznych uwarunkowań związanych z kooperacyjnym kształtowaniem 
produktu obszaru recepcji turystycznej. Uwarunkowania te zostały omówione  
w pierwszej części artykułu w rozdziale poświęconym prezentacji współzależności 
prowadzących do utworzenia produktu turystycznego obszaru oraz w rozdziale 
opisującym możliwości i ograniczenia zastosowania ogólnej teorii sieci do opisu 
tych zidentyfikowanych współzależności. 
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1. Rola współpracy w tworzeniu produktu obszaru recepcji turystycznej 
 
 Produkt obszaru recepcji turystycznej (ORT) jest to całość składająca się  
z elementów materialnych i niematerialnych, stanowiących podstawę wyobrażenia  
i oczekiwań istniejących w umyśle turysty, związanych z pobytem w danym miej-
scu1. Produkt ORT nie jest jednak prostą sumą wszystkich dóbr i usług oferowa-
nych przez dany obszar. Zazwyczaj jest kombinacją mniejszej lub większej liczby 
produktów cząstkowych, tworzących spójną, jednorodną „ideologicznie” całość2.  
T. Oliver i T. Jenkins zwracają uwagę, że elementy produktu turystycznego ORT 
nie powinny być oferowane „przypadkiem” w jednym miejscu, ale powinny podle-
gać jednolitej koncepcji, co jest możliwe jedynie poprzez wprowadzenie do ORT 
pewnych procesów koordynacji prowadzących do wytworzenia lokalnego partner-
stwa na rzecz rozwoju turystyki3. 
 Tak zdefiniowany produkt ORT, kształtowany przez wiele różnych podmio-
tów, musi być więc produktem złożonym. Składa się on z wielu pojedynczych, 
częściowo podobnych, częściowo heterogenicznych, ale zawsze komplementarnych 
elementów. Każdy z nich jest funkcjonalnie związany z innymi, nawet jeśli wytwa-
rzane są one przez różne podmioty, a pojedyncze dobra i usługi turystyczne muszą 
pozostawać ze sobą w stosunku komplementarnym. Ta zależność wiąże świadcze-
nia różnych przedsiębiorstw turystycznych działających w danym regionie, bowiem 
żadne z nich nie jest w stanie zaspokoić w całości popytu4. Konieczne jest więc 
takie kształtowanie podaży, aby poszczególne elementy kreowały wspólnie wiązkę 
korzyści dla turystów5. Należy także przy tym dążyć do osiągnięcia efektu synergii 
działań podmiotów tworzących produkt ORT, która pozwoli na lepsze wykorzysta-
nie istniejącego potencjału, m.in. poprzez bardziej racjonalną gospodarkę ograni-
czonymi zasobami i usprawnienie lub zwiększenie skali działalności promocyjnej6. 
 Każdy z autonomicznych podmiotów współtworzących produkt ORT posiada 
lub kontroluje zasoby, takie jak kapitał, wiedza, doświadczenie, informacja lub 
inne, ale w pojedynkę nie jest w stanie dysponować wszystkimi czynnikami po-
trzebnymi do osiągnięcia swoich celów lub planowania przyszłej działalności  

                                                 
1  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 

Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1998, s. 23.  
2  A. Stasiak, Obszar jako produkt turystyczny. w: Konkurencyjność polskiego produktu tu-

rystycznego, red. K. Pieńkos, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, War-
szawa 2005, s. 93. 

3  T. Oliver, T. Jenkins, Integrated tourism in Europe’s rural destinations, w: Tourism 
SME, service quality and destination competitiveness, red. E. Jones, C. Haven-Tang, CABI Pu-
blishing, Wallingford 2005, s. 30.  

4  B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, „Rynek Turystyczny” 
1998, nr 12, s. 10. 

5  E. Dziedzic, Obszar recepcji…, op.cit., s. 24. 
6  A. Stasiak, Obszar jako…, op.cit., s. 97. 
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w relacji do zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych7. Jeżeli zatem ORT ma 
oferować produkt wysokiej jakości, to wszystkie działające na jego obszarze pod-
mioty gospodarcze, organizacje i instytucje muszą aktywnie uczestniczyć w proce-
sie przygotowania jego potencjału usługowego, poznawania potrzeb i oczekiwań 
turystów, świadczenia usług i spełnienia wyobrażeń turysty o produkcie, który był 
przedmiotem oferty i konsumpcji8. Oznacza to, że bez systemów zapewnienia jako-
ści sprawnie funkcjonujących w przedsiębiorstwach turystycznych zlokalizowanych 
w regionie nie może być mowy o wysokiej jakości produktu całego ORT. Innymi 
słowy – poszczególni usługodawcy w danym obszarze recepcji turystycznej powin-
ni być zainteresowani poprawą jakości usług także innych oferentów, często trak-
towanych jako głównych konkurentów i których wszelkie niedociągnięcia przyj-
mowane są nieraz z nieskrywaną radością. Tymczasem zła opinia jednego z pod-
miotów może rzutować na całą miejscowość lub region, odbijając się negatywnie 
także na wyniku innych przedsiębiorców, w tym jego najbliższych konkurentów. 
Spektakularnym przykładem ilustrującym powyższą tezę może być spadek przyjaz-
dów narciarzy do Szczyrku w związku z konfliktem pomiędzy właścicielem stacji 
narciarskiej Czyrna-Solisko a właścicielami gruntów, który doprowadził do unieru-
chomienia większości wyciągów. Konflikt ten uderzył także w głównego konkuren-
ta tej stacji – sąsiedni kompleks Centralnego Ośrodka Sportu na stokach Skrzycz-
nego. Ponadto indywidualne działania poszczególnych podmiotów, nawet o naj-
wyższej jakości, ale nieskoordynowane, sprawiają, że potencjał ekonomiczny ORT 
nie jest dostatecznie wykorzystywany9. 
 Nie ulega wątpliwości, że właściwą drogą rozwoju produktu ORT jest prze-
kształcenie jednostkowych przypadków dwustronnej, krótkookresowej współpracy, 
nieskoordynowanych ze sobą, w trwałe współdziałanie wszystkich, a przynajmniej 
wielu podmiotów, zmierzające do realizacji wspólnych celów i wspólnie wykrysta-
lizowanej wizji rozwoju ORT, a więc współpracę o charakterze partnerskim10. Part-
nerstwo jest efektem zaangażowania, poświęcenia oraz dobrej woli wszystkich 
stron i wyraża dojrzały, wielostronnie korzystny poziom zaawansowania współpra-
cy, któremu odpowiadają takie wartości jak zaufanie, lojalność, uczciwość, otwar-
tość, opłacalność, trwałość, stabilność, przychylność, ekwiwalentność i jedność11. 
Kształtowanie tak rozumianych sieci partnerskich jest procesem długotrwałym, 

                                                 
7  P. Zmyślony, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, s. 7. 
8  Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 1997, s. 106. 
9  P. Zmyślony, Partnerstwo i…, op.cit., s. 7.  
10  M.C. Hall, Rethinking collaboration and partnership: a public policy perspective, “Jour-

nal of Sustainable Tourism” 1999, Vol. 7, Nos. 3&4, s. 276–277. 
11  Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od 

programowania do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków 2009, s. 130. 
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będącym rezultatem uczenia się ludzi tworzących struktury formalne i nieformal-
ne12. 
 
 
2. Współpraca w obszarach recepcji turystycznej a teoria sieci  
 
 Ze względu na charakter produktu turystycznego ORT, który złożony jest  
z komplementarnych wobec siebie elementów dostarczanych przez wiele niezależ-
nych lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, właściwej analogii dla procesu kreowa-
nia wartości dla klienta należy poszukiwać nie tyle w neoklasycznej teorii przedsię-
biorstw, a raczej w ujęciach odnoszących się do organizacji sieciowych, w których 
przewaga konkurencyjna wynika z sił i jakości relacji pomiędzy jej uczestnikami. 
Struktura sieciowa jest definiowana jako dobrany, trwały i ustrukturyzowany zbiór 
przedsiębiorstw, jak również organizacji non-profit, zaangażowanych w tworzenie 
dóbr i usług, oparty na otwartych relacjach pozwalających na adaptację do zmian  
w otoczeniu oraz na koordynację i zabezpieczenie transakcji, przy czym relacje 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami mają charakter przede wszystkim społecz-
ny, a rzadziej wynikający z przepisów prawa i umów13. Teoria sieci obejmuje bar-
dzo szeroki wachlarz rozmaitych powiązań międzyorganizacyjnych, w których 
relacje między poszczególnymi podmiotami mają z reguły, choć nie zawsze, postać 
niehierarchiczną, a uczestnicy powiązani są ze sobą poprzez m.in. przepływ infor-
macji, materiałów, finansowo, poprzez zależności zasobowe, wsparcie usługowe 
lub socjalne. Połączenia te mogą mieć charakter całkowicie nieformalny, oparty na 
zaufaniu lub bardziej sformalizowany14. 
 Obszary recepcji turystycznej są typowymi organizacjami, których uczestnicy 
powiązani są ze sobą w sposób sieciowy, przy czym część z tych powiązań wystę-
puje w każdym ORT, niezależnie od działań i intencji podmiotów tam działających; 
z kolei inne powstają na drodze ewolucji w sposób spontaniczny, a jeszcze inne na 
drodze celowego kształtowania. Zdaniem D. Dredge zastosowanie teorii sieci  
w analizie ORT posiada cztery podstawowe zalety: 

1. Teoria sieci pozwala na rozpoznanie i uwzględnienie jednoczesności róż-
nych procesów zachodzących w procesie kreowania produktu turystyczne-
go. 

                                                 
12  T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teo-

rii i praktyki, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, 
M. Przydział, Wydawnictwo WSIZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 412. 

13  N. Scott, R. Baggio, C. Cooper, Network analysis and tourism: From theory to practice, 
Channel View Publication, Clevedon 2008, s. 20. 

14  K.G. Provan, A. Fish, J. Sydow, Interorganizational networks at the network level: A re-
view of the empirical literature on whole networks, “Journal of Management” 2007, Vol. 33, No. 
3, s. 482. 
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2. Teoria sieci pozwala na uwzględnienie faktu, że ścisłe rozróżnienie działań 
sektorów publicznego i prywatnego jest trudne, a same obszary recepcji tu-
rystycznej są wielowymiarowymi domenami polityki turystycznej realizo-
wanej przez obydwa sektory. 

3. Teoria sieci pozwala na uwzględnienie zróżnicowanego poziomu zaanga-
żowania i wsparcia polityki turystycznej dla różnych zagadnień podnoszo-
nych w ramach tej polityki. 

4. Teoria sieci pozwala na odzwierciedlenie faktu, że poszczególni interesa-
riusze należą do wielu różnych sieci jednocześnie i pełnią w nich różne 
funkcje, posiadają różną siłę przetargową i uczestniczą w różnych rela-
cjach15. 

 Z drugiej strony wskazywany jest też szereg ograniczeń opisu procesu kre-
owania produktu w obszarach recepcji turystycznej przy pomocy ogólnych założeń 
teorii sieci. W większości prac poświęconych tematyce organizacji sieciowych sieci 
międzyorganizacyjne są traktowane przede wszystkim jako struktury rynkowe, 
wyłaniające się na skutek długotrwałych zmian ewolucyjnych i tworzące kontekst 
dla działań poszczególnych organizacji, a rzadziej jako celowo tworzone struktury, 
które należy w sposób planowy projektować w celu osiągnięcia optymalizacji dzia-
łań i efektywności procesów zarządczych. Tymczasem tworzenie sieci podmiotów 
wewnątrz ORT jest procesem warunkowanym nie tylko zmianami ewolucyjnymi  
w otoczeniu, zwłaszcza w popycie turystycznym, oraz współzależnościami zaso-
bowymi, ale także celowymi działaniami zarządczymi tych podmiotów16. Ponadto 
w teorii sieci czynione jest założenie o pełnej dobrowolności uczestnictwa  
w związkach międzyorganizacyjnych oraz dowolności doboru partnerów. Tymcza-
sem w przypadku podmiotów zlokalizowanych w ORT, tworzących sieć zdefinio-
waną przestrzennie, jedno i drugie założenie jest fałszywe. Nie tylko współpracę 
podmiotów na poziomie ORT należy traktować jako absolutną i obiektywną ko-
nieczność, ale konieczne jest także wskazanie na fakt, że powiązania między pod-
miotami w ORT mają charakter obiektywny, niezależny od wykazywanej woli 
współpracy. A priori zdefiniowani są także partnerzy – inne podmioty zaintereso-
wane rozwojem turystyki w danym ORT. W razie niepowodzenia związki między-
organizacyjne inne niż zdefiniowane przestrzennie sieci podmiotów można zakoń-
czyć. Podmioty w ramach ORT, pomimo ewentualnych trudności we współpracy, 
pozostają na siebie „skazane”. W literaturze powyższe zjawisko określane jest jako 
zdefiniowanie przestrzenne sieci (ang. embeddeness, dosłownie „zakotwiczenie”). 
Polega ono na tym, że zasoby lub aktywności są bezpośrednio przywiązane do 
miejsca, a relacje są formowane w określonym kontekście społecznym w określo-
                                                 

15  D. Dredge, Policy networks and the local organisation of tourism, “Tourism Manage-
ment” 2006, Vol. 27, Issue 2, s. 279. 

16  Y. Wang, Z. Xiang, Toward a theoretical framework of collaborative marketing, “Jour-
nal of Travel Research” 2007, Vol. 46.  
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nych lokalizacjach17. Problemem pozostaje także kwestia marki ORT stanowiącej 
specyficzny parasol dla marek poszczególnych dostawców usług w ramach ORT. 
W teorii sieci niemal w ogóle nie rozpatrywano jak dotąd przykładów, w których 
sieci przedsiębiorstw i/lub instytucji tworzyły własne odrębne marki. Sytuacja taka 
powoduje wystąpienie powiązań innego rodzaju między uczestnikami sieci, które 
nabierają cech powiązań zasobowych i jest także jedną z przyczyn omówionej po-
wyżej „przymusowości” uczestnictwa w sieci. Podstawową konsekwencją jest jed-
nak w tym przypadku bardzo silne powiązanie sukcesu rynkowego marki sieci  
z sukcesem poszczególnych uczestników, co powoduje, że analiza konkurencyjno-
ści prowadzona na poziomie sieci, a więc ORT jako całości (konkurencyjność bez-
pośrednia ORT) nabiera tutaj dużo większego znaczenia niż ma to miejsce w sytu-
acji większości innych sieci. 
 
 
3. Instytucjonalizacja procesów współpracy i przywództwa w obszarach recep-
cji turystycznej 
 
 Powiązania o charakterze sieciowym mogą w ORT powstawać i rozwijać się 
spontanicznie, jednak jest to zjawisko rzadkie, a prawdopodobieństwo wyboru 
optymalnej formy rozwoju sieci jest znikome. Istnieje zatem potrzeba sterowania 
określonymi procesami na konkurencyjnym rynku turystycznym, które powinno 
prowadzić do zapewnienia pożądanej wartości oferowanej klientom, poprzez do-
prowadzenie do powstania optymalnych powiązań w ramach sieci. Jest to zagad-
nienie szczególnie złożone i trudne w przypadku ORT, w ramach którego występu-
je nie tylko znaczna liczba zaangażowanych podmiotów, ale także są one od siebie 
pod względem formalno-prawnym całkowicie niezależne. Dlatego typowe struktury 
i zasady zarządzania wypracowane w odniesieniu do przedsiębiorstw, w których 
istnieją stosunki hierarchiczne i możliwość wydawania poleceń podwładnym przez 
przełożonych, będą miały w tym przypadku jedynie ograniczone zastosowanie. 
Potrzebne jest natomiast silne przywództwo, oparte nie tyle na formalnej władzy, 
ale przede wszystkim na zaufaniu i autorytecie, zwłaszcza nieformalnym, które 
pozwoli uwierzyć poszczególnym podmiotom, że uczestnictwo w sieci współpracy 
jest najlepszą drogą do ochrony ich interesów.  
 Zadania i oczekiwania wobec efektywnego przywódcy w ORT są bardzo sze-
rokie. P. Zmyślony wymienia pięć funkcji, które powinien spełniać przywódca  
w ORT: 

 koordynator ułatwiający podmiotom wzajemne oddziaływanie i podtrzy-
mujący niestabilną strukturę partnerstwa oraz przeciwdziałający konflik-
tom, 

                                                 
17  T. Oliver, T. Jenkins, Integrated tourism…, op.cit., s. 33. 



Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy… 99

 aktywizator motywujący i inspirujący uczestników sieci do podnoszenia 
indywidualnej sprawności organizacyjnej, 

 analityk wypracowujący lub aktywnie współuczestniczący w wypracowa-
niu wizji rozwoju funkcji turystycznej obszaru oraz szczegółowych pla-
nów, 

 reprezentant ORT na zewnątrz, także w ramach współpracy pomiędzy róż-
nymi ORT o charakterze lokalnym, regionalnym czy ponadregionalnym, 

 informator, czyli nadawca, odbiorca i koordynator przepływu informacji 
pomiędzy współpracującymi partnerami18. 

 Rolę przywódcy w procesie rozwoju produktu turystycznego ORT mogą od-
grywać różne osoby bądź organizacje. Ze względu na dość dużą zbieżność pomię-
dzy opisanymi funkcjami przywódcy a zadaniami samorządu terytorialnego to wła-
śnie samorząd terytorialny często wskazywany jest jako naturalny kandydat do roli 
przywódcy. Funkcję tę może spełniać także przedsiębiorstwo, z reguły większe,  
o większej od pozostałych skali inwestycji w ORT, organizacja społeczna lub inna 
instytucja. W praktyce bardzo duże znaczenie mają tu także czynniki związane 
przede wszystkim z autorytetem i zaufaniem, jakim obdarzą przywódcę pozostali 
uczestnicy sieci. Autorytet wiąże się z przekonaniem innych uczestników, że przy-
wódca posiada kompetencje potrzebne dla tworzenia planów rozwoju produktu 
turystycznego ORT oraz środki, za pomocą których podniesiona zostanie skutecz-
ność działań wdrażających te plany. Zaufanie związane jest natomiast z przekona-
niem pozostałych interesariuszy, że dany podmiot nie działa wyłącznie w imię wła-
snych interesów, niekoniecznie zbieżnych z interesami lokalnymi, ale że istnieje 
wyraźny związek między celami przywódcy a celami ORT jako całości. 
 Szczególnym rozwiązaniem jest powierzenie roli przywódcy gremium kole-
gialnemu, przede wszystkim lokalnej (LOT) lub regionalnej organizacji turystycz-
nej (ROT). Tworzenie LOT-ów i ROT-ów jest przejawem instytucjonalizacji proce-
sów współpracy w ORT. W literaturze przedmiotu często przyjmuje się, a praktyka 
gospodarcza z reguły to potwierdza, że tworzenie organizacji turystycznych jest 
pożądane i prowadzi do zwiększenia efektywności procesów współpracy w ORT. 
Ponieważ w założeniu organizacje turystyczne stanowią reprezentację podmiotów 
zainteresowanych rozwojem turystyki w danym obszarze, stają się one w sposób 
naturalny przywódcą, przejmując część uprawnień i zadań samorządu wspierające-
go jego utworzenie, będąc jednocześnie także reprezentantem podmiotów sektora 
prywatnego. Taka organizacja może pełnić wszystkie funkcje związane z rozwojem 
turystyki, w tym i kształtowanie produktu turystycznego, w sposób kompleksowy, 
reprezentując wszystkie zainteresowane podmioty.  

                                                 
18  P. Zmyślony, Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwo-

jem polskich regionów turystycznych. w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. 
Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Jelenia Góra 2006, s. 172–173.  
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 Nie ma jednej definicji lub ogólnie przyjętej struktury organizacyjnej i zakresu 
zadań takiej organizacji. W różnych krajach, a nawet w ramach jednego państwa  
w różnych regionach, działające organizacje turystyczne posiadają inne uprawnie-
nia, inne główne cele i środki działalności oraz zasady finansowania. Różne może 
być także umocowanie prawne ROT i LOT oraz jej związki z lokalnymi organiza-
cjami turystycznymi działającymi w regionie oraz z Narodową Organizacją Tury-
styczną. Zawsze jednak istnienie takiej organizacji stwarza płaszczyznę współpracy 
i konsultacji celów działalności pomiędzy poszczególnymi podmiotami i grupami 
podmiotów z sektora prywatnego oraz między sektorem prywatnym i publicznym. 
Struktura, kompetencje i zakres działalności regionalnej i lokalnej organizacji tury-
stycznej odzwierciedlają m.in. istniejące uwarunkowania polityczno-prawne, sytu-
ację ekonomiczną regionu, znaczenie turystyki dla gospodarki regionalnej, osią-
gnięty poziom rozwoju turystyki w miejscowości, w regionie i w całym państwie19. 
Konieczne jest zatem wypracowanie optymalnego rozwiązania właściwego dla 
danego regionu lub miejscowości. Należy także w sposób szczególny podkreślić 
rolę lokalnych organizacji turystycznych. Gminy, powiaty, jednostki komercyjne  
i inne podmioty funkcjonujące w turystyce powinny tworzyć przede wszystkim 
lokalne organizacje turystyczne, które mają być faktyczną płaszczyzną integracji 
podmiotów gospodarki turystycznej. Trudno bowiem o integrację na szczeblu re-
gionalnym bez porozumienia i wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego 
kierunków rozwoju turystyki na poziomie lokalnym20. 
 Niewątpliwie jednym z ważnych celów, które przyświecają tworzeniu LOT  
i ROT, jest pełnienie przez te organizacje funkcji przywódcy. Niemniej samo powo-
łanie LOT lub ROT nie zamyka dyskusji na temat przywódczej roli sektora prywat-
nego lub publicznego w ORT oraz zasad współpracy między nimi, natomiast dys-
kusja ta przeniesiona jest na poziom zarządzania organizacją turystyczną. Wraz  
z nią często przeniesione na poziom zarządzania ROT lub LOT są także różne ani-
mozje i konflikty. Ponadto często może dochodzić do sytuacji, w której skład za-
rządu LOT lub ROT, odzwierciedlający przede wszystkim strukturę finansowania 
tej organizacji, nie odpowiada w pełni społecznej percepcji autorytetu nieformalne-
go i zaufania do poszczególnych osób i instytucji. Trzeba też mieć świadomość, że 
żadna ROT ani LOT nie skupia wszystkich zainteresowanych podmiotów, zwłasz-
cza małych prywatnych przedsiębiorstw. Sytuacja ta nie zwalnia jednak organizacji 
aspirującej do miana przywódcy z konieczności współpracy i zaangażowania  
w kreowanie i realizowanie wspólnej wizji także podmiotów niezrzeszonych. 

                                                 
19  E. Heath, G. Wall, Marketing tourism destination. A strategic planning approach, Wiley, 

New York 1992, s. 167. 
20  D.E. Jaremen, A. Rapacz, Regionalne organizacje turystyczne jako przejaw partnerstwa 

w gospodarce turystycznej. Przypadek Dolnego Śląska, w: Gospodarka turystyczna w regionie. 
Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007, s. 225. 
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Wreszcie nawet w relacjach zarządu LOT lub ROT z jej członkami niemożliwe jest 
stosowanie zarządzania opartego na wydawaniu formalnych poleceń. Wszystko to 
sprawia, że powołanie LOT lub ROT nie może być traktowane jako próba uprosz-
czenia zasad zarządzania ORT, dzięki której dotychczasowe powiązania niehierar-
chiczne zastąpione zostaną przez hierarchiczną strukturę zarządzania organizacją, 
której zarządzanie jest możliwe na zasadach analogicznych do przedsiębiorstw 
komercyjnych. Wręcz przeciwnie, powołanie LOT lub ROT stanowi o pojawieniu 
się w ORT nowego podmiotu dołączającego do i tak licznego grona interesariuszy, 
podmiotu z reguły na tyle dużego i wpływowego, że – przynajmniej w początkowej 
fazie – zaburza on dotychczasowe powiązania nieformalne pomiędzy podmiotami. 
Celowe jest zatem maksymalne skrócenie tego przejściowego okresu adaptacyjne-
go, po którym utworzona organizacja mogłaby wziąć na siebie ciężar zadań przy-
wódcy. Ponadto także już na etapie jej projektowania konieczne jest uwzględnienie 
roli zaufania i autorytetu nieformalnego przyszłego przywódcy. Z reguły podmioty 
pełniące funkcję przywódców wyłaniane są nie poprzez jednorazową decyzję, ale 
na drodze dynamicznego procesu, poprzez stopniowe zdobywanie poparcia wśród 
większości zaangażowanych w rozwój turystyki przedsiębiorstw i instytucji21, co  
w sposób automatyczny powiązane jest z wyłonieniem się organizacji obdarzonej 
publicznym zaufaniem i autorytetem. „Zakontraktowanie” utworzenia podmiotu 
będącego lokalnym przywódcą za pomocą decyzji administracyjnej, nawet jeśli jest 
to wspólna decyzja większości najważniejszych podmiotów, nie daje gwarancji 
zaufania i autorytetu. Po pierwsze konieczne jest uwzględnienie w procesach zarzą-
dzania organizacją tych interesariuszy, którzy posiadają największe zaufanie i auto-
rytet. Ponadto kluczowe jest sprawne i efektywne zarządzanie organizacją zaraz po 
jej powołaniu, innymi słowy, niezależnie od autorytetu i zaufania posiadanego 
przez członków założycieli i/lub zarząd organizacji organizacja ta musi swoimi 
działaniami zapracować na własny autorytet i zaufanie wśród interesariuszy. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  P. Zmyślony, Partnerstwo i…, op.cit., s. 7. 



Michał Żemła 102 

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF ACTING  
AS A LEADER IN COOPERATIVE CREATION OF TOURISM POTENTIAL  
OF THE TOURISM DESTINATION BY LOCAL AND REGIONAL TOURISM 

ORGANIZATIONS 
 
 

Summary 
 
 The aim of presented paper is discussion on leadership of local and regional or-
ganization in destination’s product creation. This results from specific features of coop-
erative processes taking place in tourism destinations. Such a cooperative processes 
between independent companies and institutions are theoretically described by the net-
working theory, however to be used in the tourism destination context, the networking 
theory needs to be adjusted as usually it is not dealing with common brand of the net-
work and embeddenes of a network. Creation of local and/or regional tourism organiza-
tion can be regarded as a way of facilitating processes of cooperation and leadership in 
tourism destination however one cannot expect that this might solve all the problems 
connected with them. Selected crucial point that need to be taken into the consideration 
when tourism organizations’ leadership is designed are presented in the paper. 
  

Translated by Michał Żemła 
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TURYSTYKA W STRUKTURACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 – JEJ UMIEJSCOWIENIE I ZADANIA WŁAŚCIWYCH PODMIOTÓW 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W skład trójstopniowego samorządu podziału terytorialnego Polski wchodzą: 

 samorządy gmin, 
 samorządy powiatowe, 
 samorządy wojewódzkie1. 

 Generalnie działania samorządu można podzielić na dwie grupy. Pierwszą  
z nich stanowią działania, które związane są z funkcjami władczymi samorządu, 
druga grupa dotyczy działalności gospodarczej, w tym zadań własnych i zleco-
nych2. 
 Samorządy lokalne odgrywają podstawową rolę w rozwoju lokalnym. Pełnią 
one funkcję reżysera, katalizatora i lidera w wyznaczaniu kierunków rozwoju, dys-
cyplinowaniu procedur i ścieżek aplikacyjnych, a następnie we wdrażaniu konkret-
nych przedsięwzięć3. 
 W Polsce politykę turystyczną na szczeblu regionalnym koordynują władze 

                                                 
1  N. Bucholz, Samorząd terytorialny a turystyka: rola i zadania, w: Jak rozwijać lokalną 

turystykę?, red. M. Migdal, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004, s. 48.  
2  K. Duda-Gromada, Turystyka w działaniach samorządu terytorialnego (na przykładzie 

wybranych gmin w Polsce), w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy 
rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 173. 

3  J. Kuczyński, Rozwój lokalny a turystyka, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Pro-
blemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, Akademia Wycho-
wania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 86. 
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samorządowe województwa, a na szczeblu lokalnym – władze gminne i powiatowe. 
Warto podkreślić, iż kwestie dotyczące turystyki traktowane są jako zadania własne 
samorządów terytorialnych o charakterze fakultatywnym. Samorządy mogą podej-
mować działania z tego zakresu, jeśli uznają, że są istotne z punktu widzenia po-
trzeb lokalnej wspólnoty, ale nie muszą4. 
 W niniejszym artykule skupiono się zasadniczo na dwóch problemach. Z jed-
nej strony przedstawiono podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie turystyki, z drugiej zaś – scharakteryzowano umiejscowienie turystyki  
w strukturach jednostek samorządu terytorialnego. Wskazano na jednostki organi-
zacyjne poszczególnych samorządów, odpowiedzialnych za problematykę turysty-
ki. 
 Niniejszą analizę oparto na literaturze przedmiotu i innych źródłach. Zasadni-
cze znaczenie dla układu artykułu miały dokumenty wewnętrzne poszczególnych 
urzędów. Posiłkowano się również oficjalnymi stronami internetowymi poszcze-
gólnych samorządów.  
 
 
1. Turystyka w strukturach samorządu wojewódzkiego 
 
 Do zasadniczych działań samorządu wojewódzkiego należy wykonywanie 
zadań o charakterze wojewódzkim5. Zasadnicza zmiana w kompetencjach samorzą-
du wojewódzkiego nastąpiła 1 stycznia 2006 roku, gdy dotychczasowe kompetencje 
wojewódzkiej administracji rządowej (wojewody) zostały przekazane właśnie sa-
morządom wojewódzkim (marszałkom). Tym samym, zgodnie z art. 2a ustawy  
o usługach turystycznych, „(…) zadania marszałka województwa, o których mowa 
w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej”6, a jednocześnie użyty 
dotychczas w ustawie o usługach turystycznych wyraz „wojewoda” zastępuje się 
wyrazami „marszałek województwa”7. Tym samym zakres zadań i kompetencji 
marszałka województwa wyraźnie się poszerzył i obejmuje m.in.: 

 dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tu-
rystycznych i ich kontrolę, 

 nadawanie uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, 

                                                 
4  R. Pawlusiński, Gospodarcze aspekty turystyki, w: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 395. 
5  Zarządzanie turystyką w Polsce, w: Jak rozwijać lokalną turystykę, red. M. Migdal, Fo-

rum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004. 
6  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. 1997, nr 133, poz. 

884, z późn. zm. 
7  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związku ze zmianami w po-

dziale zadań i kompetencji administracji terenowej, Dz.U. 2005, nr 175, poz. 1462, z późn. zm. 
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 zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kate-
gorii i ich kontrolę, 

 prowadzenie instytucji kultury fizycznej i wypoczynku mających charakter 
regionalny, koordynację działań i finansowe wspieranie jednostek kultury 
fizycznej, sportu i turystyki o zasięgu wojewódzkim oraz wojewódzkich 
organizacji sportowych i turystycznych, 

 współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki, kreowanie nowych produk-
tów turystycznych i promocja potencjału turystycznego, m.in. poprzez 
udział samorządu województwa w regionalnej organizacji turystycznej, 

 koordynację i rozwój sieci informacji turystycznej w województwie, 
 współpracę z instytucjami zajmującymi się turystyką na szczeblu krajo-

wym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 
 organizację i nadzór wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach zajęć 

szkolnych (w tym także „zielone szkoły”)8. 
 Jako praktyczny przykład wykonywania zadań samorządu regionalnego na 
rzecz rozwoju turystyki można wskazać kompetencje Oddziału Turystyki w Depar-
tamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego, tj.: 

 wykonywanie zadań województwa w dziedzinie turystyki; 
 realizowanie zadań wynikających z programu współpracy województwa 

lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego; 

 realizowanie zadań z zakresu promocji turystycznej; 
 podejmowanie działań służących pozyskiwaniu pozabudżetowych środków 

finansowych na rozwój turystyki w województwie; 
 prowadzenie rejestru działalności regulowanej organizatorów i pośredni-

ków turystycznych; 
 kontrola organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 
 prowadzenie spraw z zakresu nadawania uprawnień oraz z zakresu działal-

ności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także kontrola 
tej działalności; 

 prowadzenie spraw z zakresu zaszeregowania obiektów hotelarskich do 
określonego rodzaju, nadawanie kategorii, kontrola oraz prowadzenie ewi-
dencji; 

 wydawanie upoważnień do szkolenia przewodników turystycznych i pilo-
tów wycieczek oraz kontrola organizatorów szkoleń; 

                                                 
8  Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 

2008, s. 43–44. 
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 organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych9. 

 Realizacja tak znacznej liczby zadań wymaga właściwego umiejscowienia 
turystyki w strukturze urzędu marszałkowskiego (tabela 1). 
 

Tabela 1 
 

Umiejscowienie turystyki w strukturach organizacyjnych urzędów marszałkowskich 
 

Lp. 
Urząd 

Marszałkowski 
Jednostka organizacyjna Jednostka ds. turystyki 

1. Dolnośląski Departament Spraw Społecznych Wydział Turystyki 
2. Kujawsko-

Pomorski 
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Wydział Turystyki 

3. Lubelski Departament Promocji i Turystyki Oddział Turystyki 
4. Lubuski Departament Rozwoju Regionalnego 

i Planowania Przestrzennego 
Wydział Turystyki Regionalnej 

5. Łódzki Departament Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki 

Wydział Turystyki 
Wydział ds. Wojewódzkiego Systemu Infor-
macji Turystycznej 
Referat Turystyki ds. Zadań Zleconych  
z Zakresu Administracji Rządowej 

6. Małopolski Departament Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Turystyki 

Wydział Turystyki 

7. Mazowiecki Departament Kultury, Promocji i Tury-
styki 

Wydział Turystyki 

8. Opolski Departament Kultury, Sportu i Turystyki Referat Turystyki 
9. Podkarpacki Departament Promocji, Turystyki i Sportu Oddział Turystyki 
10. Podlaski Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Referat Sportu i Turystyki 
11. Pomorski Departament Turystyki Zespół ds. Rozwoju Turystyki 

Zespół ds. Jakości Usług Turystycznych 
Stanowisko ds. Ekonomicznych 

12. Śląski Wydział Turystyki i Sportu Referat Turystyki 
13. Świętokrzyski Departament Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki 
Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki 

14. Warmińsko-
Mazurski 

Departament Turystyki Zespół ds. Rozwoju Turystyki 
Zespół ds. Promocji Turystyki 
Zespół ds. Organizacji Turystyki 

15. Wielkopolski Departament Sportu i Turystyki b.d. 
16. Zachodniopo-

morski 
Wydział Turystyki, Gospodarki i Promo-
cji 

Biuro Turystyki 

Objaśnienia: b.d. – brak danych. 
 
Źródło: badania własne, regulaminy właściwych urzędów marszałkowskich (pełen wy-
kaz w bibliografii) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 
http://www.lubuskie.pl, 2009; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 
http://www.sejmik.kielce.pl, 2009. 
 

                                                 
9  Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lu-

blinie, załącznik do uchwały nr CLXII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 
września 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008. 
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 W 14 województwach zasadniczą komórką organizacyjną urzędu marszał-
kowskiego jest departament, jedynie w samorządzie śląskim i zachodniopomorskim 
– wydział. Analiza umiejscowienia turystyki w podstawowych jednostkach organi-
zacyjnych samorządów wojewódzkich wykazuje, iż: 

 w dwóch przypadkach (województwo pomorskie i warmińsko-pomorskie) 
istnieją samodzielne departamenty turystyki, 

 w zdecydowanej większości przypadków (14 na 16) turystyka jest łączona  
z innymi funkcjami, zazwyczaj ze sportem, kulturą czy promocją, 

 w dwóch samorządach (dolnośląskim i lubuskim) wyraz „turystyka” nie jest 
umiejscowiony w nazwie departamentu właściwego ds. tego sektora (tabela 
1). 

 W ramach podstawowych jednostek funkcjonują zarazem inne, bezpośrednio 
związane z sektorem turystycznym (w formie wydziałów, oddziałów lub referatów). 
W samorządach, w których występują samodzielne departamenty ds. turystyki, 
zauważono, że w ich strukturach funkcjonuje kilka komórek właściwych ds. tury-
styki. Ciekawa sytuacja występuje w samorządzie województwa łódzkiego, gdzie 
turystyka w departamencie jest łączona z kulturą fizyczną i sportem, a mimo to 
wyodrębniono trzy komórki ds. turystyki. 
 Obserwacje poczynione przez autora w 2006 roku wskazują, że w zakresie 
umiejscowienia turystyki w strukturach organizacyjnych urzędów marszałkowskich 
zaszły znaczne zmiany – aż w 12 przypadkach nastąpiła zmiana (zazwyczaj nazwy 
departamentu lub wydziału) jednostki odpowiedzialnej za turystykę10. Można przy-
jąć, że znaczenie badanej funkcji gospodarczej w strukturach samorządów woje-
wódzkich znacznie wzrosło. Z pewnością istotnym czynnikiem decydującym o tym 
było przekazanie dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody, co znacznie 
zwiększyło zakres odpowiedzialności marszałków w zakresie turystyki. 
 
 
2. Turystyka w strukturach powiatowych 
 
 Mieszkańcy powiatu, zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym (1998), 
tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Powiat, podobnie jak gmina, posia-
da osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie prawnej. Do kompe-
tencji powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. 
w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Samorząd powiatu posiada zatem wyraźne 
ustawowe umocowanie do prowadzenia w dziedzinie turystyki tych wszystkich 
działań, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów11. Szczegó-
łowe zadania powiatu, realizowane w ramach turystyki, obejmują przede wszyst-

                                                 
10  Obserwacje własne autora. 
11  Zarządzanie turystyką w Polsce…, op.cit. 
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kim: 
 prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku działają-

cych na terenie powiatu; 
 prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych; 
 ewidencja i nadzór nad działalnością oraz dofinansowanie stowarzyszeń 

działających w sferze kultury fizycznej, związków sportowych i stowarzy-
szeń turystycznych mających siedzibę na terenie powiatu; 

 wspieranie finansowe organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i tury-
stycznych wysokiej rangi odbywających się na terenie powiatu; 

 współdziałanie w zakresie planowania rozwoju przestrzennego i zagospo-
darowania terenu w obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne; 

 koordynacje działań i wspieranie ratownictwa wodnego i górskiego; 
 wspieranie organizacyjne i finansowe stowarzyszeń i organizacji turystycz-

nych działających na obszarze powiatu; 
 promocja i współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki kwalifikowanej  

i innych form aktywnej turystyki w powiecie; 
 realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach zajęć 

szkolnych (w tym także „zielone szkoły”); 
 współpraca w zakresie promocji rozwoju turystyki w powiecie ze szcze-

gólnym uwzględnieniem współpracy z regionalnymi i lokalnymi organiza-
cjami turystycznymi12. 

 Zadania w zakresie turystyki poszczególnych jednostek organizacyjnych  
w starostwach powiatowych mogą dotyczyć bardzo ogólnikowych zapisów, jak np. 
Wydziały Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji w Białogardzie (woj. zachodnio-
pomorskie): zbieranie informacji o działających na obszarze powiatu instytucjach 
turystycznych oraz o organizowanych przez nie imprezach turystycznych13. 
 W innych przypadkach są to zadania dość szczegółowo określone, często 
łączone jednocześnie z innymi funkcjami, tak jak w przypadku sportu i turystyki  
w Wydziale Edukacji i Kultury Powiatu Polickiego (woj. zachodniopomorskie): 

 promowanie i wspieranie działań oraz inicjatyw w zakresie rozwoju kultury 
fizycznej, sportu i turystyki; 

 organizacja oraz współpraca przy organizowaniu imprez sportowych i tury-
stycznych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym; 

 organizacja i współudział w organizowaniu współpracy międzynarodowej 
w zakresie transgranicznych imprez sportowych i turystycznych; 

 opracowywanie rocznego kalendarza imprez sportowych i turystycznych  
o zasięgu powiatowym; 

                                                 
12  Kierunki rozwoju turystyki…, op.cit., s. 43–44.  
13  Powiat białogardzki, http://www.powiat-bialogard.pl, 2009. 
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 współpraca przy promowaniu walorów turystycznych i krajobrazowych 
powiatu; 

 współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacja-
mi pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

 przygotowywanie projektu budżetu na potrzeby kultury fizycznej, sportu  
i turystyki oraz propozycji wielkości dotacji z budżetu powiatu dla organi-
zacji działających na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

 pełnienie funkcji dysponenta środków budżetowych w zakresie kultury fi-
zycznej, sportu i turystyki; 

 prowadzenie analiz wykonania wydatków w zakresie kultury fizycznej, 
sportu i turystyki oraz korygowanie ich w przypadkach tego wymagają-
cych; 

 sporządzanie zbiorczych sprawozdań z zakresu sportu i turystyki14.  
 Analiza usytuowania turystyki w strukturach organizacyjnych starostw powia-
towych wykazuje, iż zazwyczaj jest ona łączona z podobnymi funkcjami, tj. z jed-
nej strony – z oświatą, edukacją, kulturą, sportem, a z drugiej – z promocją, współ-
pracą lub integracją europejską (tabela 2). 
 

Tabela 2 
 
Umiejscowienie turystyki w strukturach organizacyjnych starostw powiatowych woje-

wództwa zachodniopomorskiego 
 

Lp. Starostwo Powiatowe Jednostka organizacyjna 
1. Białogard Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji 
2. Choszczno Referat Informacji, Promocji, Sportu, Turystyki i Współpracy Europejskiej 
3. Drawsko Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 
4. Goleniów b.d. 
5. Gryfice Powiatowe Centrum Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej  
6. Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
7. Kamień Pomorski b.d. 
8. Kołobrzeg Biuro Promocji Powiatu 
9. Koszalin Wydział Rozwoju i Promocji 
10. Łobez Wydział Oświaty i Promocji 
11. Myślibórz Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej  
12. Police Wydział Edukacji i Kultury 
13. Pyrzyce Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
14. Sławno Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 
15. Stargard Szczeciński Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
16. Szczecinek Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
17. Świdwin Wydział Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej 
18. Wałcz Wydział Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu 

Objaśnienia: b.d. – brak danych; w zestawieniu nie uwzględniono powiatów grodzkich 
(Koszalin, Szczecin, Świnoujście). 
 
Źródło: strony internetowe poszczególnych starostw powiatowych (pełen wykaz  
w bibliografii). 

                                                 
14  Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Policach (materiał powielony). 
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 Pozycja turystyki w strukturach powiatowych nie jest zbyt silna. Z jednej 
strony może to wynikać ze stosunkowo niewielkich (lub zbyt ogólnie określonych) 
kompetencji samorządu powiatowego w sferze turystyki, z drugiej zaś strony należy 
pamiętać, że proces tworzenia lokalnych organizacji turystycznych w wielu przy-
padkach spowodował przystąpienie samorządów powiatowych do ich struktur,  
a jednocześnie przejście znacznej części pracowników starostw do LOT-ów. Tym 
samym lokalne organizacje turystyczne w wielu przypadkach przejęły znaczną 
część dotychczasowych zadań samorządów powiatowych w sferze turystyki. Nie do 
końca jednak sprawdziły się wcześniejsze zapowiedzi mówiące, że „(…) zmierza 
się do tego, aby likwidować w urzędach miejskich lub powiatowych wydziały pro-
mocji – ich role przejmują biura lokalnych organizacji turystycznych. W urzędach 
pozostają jedynie pracownicy zajmujący się współpracą zagraniczną”15. 
 
 
3. Turystyka w strukturach gminnych 
 
 Gmina jest podstawową jednostką podziału administracyjnego kraju. Miesz-
kańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Do kompetencji gmin 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami 
na rzecz innych podmiotów. W szczególności do zadań gmin należy zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty. Są to tzw. zadania własne gminy, do których należą 
m.in. tak istotne dla rozwoju turystyki dziedziny działalności, jak rozwój infrastruk-
tury, zapewnienie bezpieczeństwa czy sprawy ochrony środowiska16. Do szczegó-
łowych zadań gmin w dziedzinie turystyki należy zaliczyć: 

 prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie oraz prawo kontrolowania obiektów,  
w których są świadczone usługi hotelarskie; 

 utrzymanie, remont lub przebudowa i rozbudowa obiektów i urządzeń 
sportowych i turystycznych na terenie gminy; 

 tworzenie korzystnych warunków podejmowania działalności gospodarczej 
w sferze turystyki na terenie gminy; 

 prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku działają-
cych na terenie gminy; 

 dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych  
i stowarzyszeń turystycznych mających siedzibę na terenie gminy; 

 planowanie rozwoju przestrzennego i zagospodarowania terenu, m.in.  
w obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne; 

                                                 
15  Lokalne organizacje turystyczne szansą aktywizacji gospodarczej regionu, materiały 

konferencyjne, Polska Organizacja Turystyczna, Iława 2001 (materiał powielony). 
16  Zarządzanie turystyką w Polsce…, op.cit. 
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 wspieranie organizacyjne i finansowe stowarzyszeń i organizacji turystycz-
nych działających na terenie gminy; 

 rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej (np. transportowej)  
i społecznej o znaczeniu wojewódzkim; 

 realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach zajęć 
szkolnych (w tym także „zielone szkoły”); 

 działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kultu-
rowego; 

 promocja gminy17. 
 Według R. Pawlusińskiego18, wszystkie zadania gminy, bezpośrednio lub 
pośrednio związane z turystyką, można uszeregować w trzy zasadnicze grupy (tabe-
la 3). 

Tabela 3 
 

Zakres zadań samorządów gminnych w sferze turystyki 
 

Lp. Grupa zadań Zadania 
1. Zadania aktywi-

zujące lokalną 
gospodarkę 
turystyczną, 
bezpośrednio 
związane  
z funkcjonowa-
niem tego 
sektora 

 programowanie rozwoju turystyki w gminie i kreowanie lokalnego produktu tury-
stycznego 

 tworzenie struktur organizacyjnych działających na rzecz rozwoju turystyki w gminie 
 przystosowanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznej, m.in. przez 

rozwój infrastruktury turystycznej czy poprawę stanu walorów turystycznych gminy 
 promocja turystyczna gminy 
 propagowanie idei rozwoju turystycznego gminy wśród mieszkańców oraz kształto-

wanie właściwej postawy miejscowej społeczności wobec turystów (tzw. marketing 
wewnętrzny) 

 tworzenie korzystnego klimatu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości turystycznej 
oraz wspierania napływu inwestycji turystycznych z zewnątrz 

2. Zadania  
o charakterze 
ogólnogmin-
nym, wpływają-
ce na funkcjo-
nowanie gospo-
darki turystycz-
nej 

 gospodarowanie przestrzenią i zapewnienie ładu przestrzennego (w znacznym stopniu 
kształtuje walory estetyczne obszaru) 

 ochrona środowiska (decyduje o jakości przyrodniczych zasobów turystycznych) 
 rozwój infrastruktury społecznej i technicznej (niezbędne do zapewnienia odpowied-

niego poziomu usług sanitarnych) i infrastruktury komunikacyjnej (umożliwiające do-
tarcie do atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie) 

 działalność kulturalna oraz kultura fizyczna i sport (stanowi ważny element produktu 
turystycznego gminy) 

 zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
3. Zadania obo-

wiązkowe 
nałożone na 
gminy na mocy 
aktów prawnych 

 ewidencja obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji 
 przeprowadzanie kontroli w obiektach hotelarskich i innych obiektach świadczących 

usługi hotelarskie wraz z możliwością zastosowania nakazu wstrzymania świadczenia 
usług 

 zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie gminy  
w celach turystycznych 

 
Źródło: R. Pawlusiński, Gospodarcze aspekty turystyki…, op.cit., s. 394. 
 Podsumowując rozważania nt. zadań i kompetencji gmin w zakresie turystyki, 
należy uznać tę jednostkę samorządu terytorialnego za szczególnie ważną w kre-

                                                 
17  Kierunki rozwoju…, op.cit., s. 43–44. 
18  R. Pawlusiński, op.cit , s. 394. 
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owaniu lokalnej polityki turystycznej. Bezwzględnie rola gminnego samorządu 
lokalnego w zakresie rozwoju turystyki jest zasadnicza w przypadku tych jednostek, 
w których nie wykreowano dotychczas lokalnych organizacji turystycznych (LOT). 
 

Tabela 4 
 

Turystyka w strukturze organizacyjnej urzędów gmin nadmorskich oraz zatrudnienie  
w komórkach zajmujących się tą funkcją gospodarczą 

 

Lp. Gmina Nazwa komórki ds. turystyki 
Liczba osób zajmują-

cych się turystyką 
1. Choczewo Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kultury 1 
2. Darłowo 

(gmina wiejska) 
Inspektor ds. Promocji i Turystyki 1 

3. Darłowo 
(gmina miejska) 

Referat Promocji i Rozwoju Miasta 2 

4. Dziwnów Dział Promocji i Turystyki 1 
5. Gdańsk Referat Turystyki 4 
6. Gdynia Stanowisko ds. Turystyki (Wydział Polityki Gospodarczej) 2 
7. Jastarnia Miejski Ośrodek Kultury 1 
8. Kołobrzeg  

(gmina miejska) 
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 3 

9. Kołobrzeg  
(gmina wiejska) 

Gminny Ośrodek Turystyki i Gospodarki Komunalnej 1 

10. Krokowa Referat ds. Promocji, Kultury, Turystyki i Oświaty 1 
11. Krynica Morska Stanowisko ds. Turystyki i Kultury 1 
12. Łeba Centrum Informacji i Promocji 2 
13. Międzyzdroje Inspektorat ds. Kultury, Sportu i Promocji 1 
14. Mielno Stanowisko ds. Promocji i Kultury 1 
15. Postomino Stanowisko ds. Turystyki 1 
16. Puck  

(gmina wiejska) 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 1 

17. Rewal Centrum Informacji, Promocji i Turystyki 3 
18. Sopot Wydział Kultury, Turystyki i Sportu 4 
19. Stegna Podinspektor ds. Turystyki, Sportu i Promocji 1 
20. Sztutowo Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kultury Fizycznej 1 
21. Trzebiatów Inspektorat ds. Promocji i Współpracy Gospodarczej 3 
22. Ustka 

(gmina miejska) 
Wydział Promocji 1 

23. Ustka 
(gmina wiejska) 

Stanowisko ds. Gospodarki, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Sportu 

1 

24. Ustronie Morskie Referat ds. Turystyki, Kultury Fizycznej i Współpracy Zagra-
nicznej 

1 

25. Świnoujście Stanowisko ds. Turystyki i Promocji (Wydział Rozwoju Mia-
sta) 

1 

26. Wicko Stanowisko ds. Turystyki, Promocji i Unii Europejskiej 1 
27. Władysławowo Biuro Promocji Miasta 2 
 Razem liczba zatrudnionych osób 39 

 
Źródło: A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo 
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 199. 
 
 Umiejscowienie turystyki w strukturach organizacyjnych poszczególnych 
gmin wskazuje generalnie na znaczne zróżnicowanie w tym zakresie. Potwierdzają 



Turystyka w strukturach jednostek… 115

to wyniki badań, przeprowadzonych przez A. Szwichtenberga w 2004 roku w gmi-
nach nadmorskich (tabela 4). 
 Podobne badania A. Szwichtenberg przeprowadził w 1994 roku w urzędach 
gmin Wybrzeża Środkowego. Wykazały one, że w żadnej z nich nie utworzono 
samodzielnego referatu zajmującego się turystyką, nawet w tych, w których tury-
stykę uznano za najważniejszą funkcję gospodarczą. Badania z 2004 roku pokazały, 
że w tym względzie zaszły bardzo korzystne zmiany. Jeśli chodzi o liczbę zatrud-
nionych, to w badanych gminach były to przeważnie 1-2 osoby. Należy jednak 
pamiętać, iż nie zajmują się one jedynie problematyką turystyczną19. 
 Można ogólnie przyjąć, że turystyka w strukturach urzędów gmin (miast) 
zazwyczaj łączona jest z innymi funkcjami (zadaniami), a najczęściej z: promocją, 
kulturą, kulturą fizyczną czy sportem. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Dokonana w artykule charakterystyka wybranych zagadnień związanych  
z problemami turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego pozwala na sfor-
mułowanie kilku wniosków. Każda z właściwych jednostek posiada odpowiednie 
kompetencje w zakresie rozwoju tego sektora gospodarki narodowej. Ustawowe 
zapisy często wskazują na bardzo ogólnikowe problemy odnoszące się do obowiąz-
ków samorządów w zakresie turystyki.  
 Umiejscowienie turystyki w strukturze jednostek samorządu terytorialnego 
wskazuje na znaczne zróżnicowanie. Przede wszystkim należy nadmienić, iż na 
wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego turystyka rzadko kiedy występuje 
w formie samodzielnej jednostki organizacyjnej. Zazwyczaj kojarzona jest ona  
z innymi funkcjami, tj. z jednej strony – z oświatą, edukacją, kulturą, sportem,  
a z drugiej – z promocją, współpracą lub integracją europejską. Nie należy jednak 
tego jednoznacznie uznawać za brak zaangażowania samorządów w kwestie tury-
styki. Trzeba pamiętać, że zmiany, zapoczątkowane w polskiej turystyce w 2000 
roku, spowodowały przeniesienie znacznej części kompetencji w gestię regional-
nych (ROT) i lokalnych organizacji turystycznych (LOT). 
 
 

                                                 
19  A. Szwichtenberg, op.cit. 
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TOURISM IN THE STRUCTURES OF LOCAL GOVERNMENT UNITS -  
THE LOCATION AND TASKS OF THE UNITS 

 
 

Summary 
 
 Characteristics of selected issues related to the problems of tourism in the local 
government units indicates the number of applications. Each of the relevant departments 
have adequate competences in the development tourism as the sector of national econ-
omy. Statutory records often show a very general issues relating to the duties of local 
authorities in the field of tourism. 
 The place of tourism in the structure of local government units shows significant 
variation. First of all, it should be noted that at all levels of local government tourism 
rarely "occurs" in the form of an independent organizational unit. Usually it is asso-
ciated with other functions, e.g., education, culture, sport, on the other hand - the pro-
motion, cooperation and European integration. It does not mean a lack of commitment 
of regional or local governments in dealing with tourism. It should be remembered that 
changes in the organization of the Polish tourism, launched in 2000, resulted in a sub-
stantial part of competences transfer in regional tourist organizations (ROT) and local 
tourist organizations (LOT) competences. 
 

Translated by Jacek Borzyszkowski 
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SPOSOBY I PROBLEMY OCENY KORZYŚCI WSPÓŁPRACY W REGIONIE 
TURYSTYCZNYM 

 
 
 
 W ostatnich latach, zwłaszcza od początku nowego stulecia, coraz większe 
możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów turystycznych 
płyną z kooperacji aktorów kreujących regionalny produkt turystyczny. W związku 
z tym coraz bardziej popularne stają się formy współpracy w postaci lokal-
nych/regionalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, grup part-
nerskich, klastrów itp. Wykorzystuje się w nich synergię płynącą ze współdziałania, 
by tworzyć nowe oferty turystyczne oraz bardziej skutecznie je promować czy dys-
trybuować. Nie ulega wątpliwości, że współpraca dostarcza korzyści zarówno in-
dywidualnych (dla poszczególnych partnerów), np. w postaci wzrostu sprzedaży 
świadczonej oferty, jak i zbiorowych (dla regionu jako całości), np. w formie wzro-
stu dochodów budżetowych, poprawy infrastruktury itp. Kooperacja stanowi zatem 
ważny element szeroko rozumianego potencjału turystycznego1. Problemem jest 
jednak możliwość dokonania właściwej oceny korzyści płynących ze współpracy  
– dotyczy to zwłaszcza regionalnych (zbiorowych) korzyści kooperacji.  
 Wykorzystując różne koncepcje i teorie, B. Gray przedstawiła pięć sposobów 
(kryteriów) oceny współpracy. Każdy z nich można wykorzystać także dla oceny 
korzyści kooperacji w regionie turystycznym. Celem niniejszego artykułu jest za-
tem przedstawienie problemów oceny współpracy w regionie turystycznym oraz 
wskazanie na możliwość i potrzebę adaptacji w tym zakresie przedstawionych pro-
pozycji B. Gray. Rozważania zawarte w artykule będą miały w związku z tym 

                                                 
1  Przyjmując, że potencjał turystyczny obejmuje nie tylko elementy środowiska przyrodni-

czego i społeczno-gospodarczego, lecz także zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem 
dla rozwoju turystyki. 
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głównie charakter teoretyczny. Zamiarem autorki jest choćby częściowe wypełnie-
nie luki, jaka istnieje w literaturze, zarówno zagranicznej, jak i polskiej, w zakresie 
możliwości oceny współdziałania w turystyce.  
 B. Gray przedstawia pięć sposobów oceny złożonej współpracy. Jak wcześniej 
wspomniano, każdy z nich bazuje na wykorzystaniu innej perspektywy teoretycz-
nej. Może to być ocena z następujących punktów widzenia2:  

 osiągnięcia pożądanych rezultatów – rozwiązania danego proble-
mu/osiągnięcia założonego celu (zastosowanie może mieć tutaj np. teoria 
kosztów transakcyjnych), 

 generowania kapitału społecznego (z wykorzystaniem koncepcji kapitału 
społecznego), 

 tworzenia wspólnych wartości (w oparciu o teorię społecznego konstruk-
tywizmu), 

 zmian w strukturze sieciowej (przy wykorzystaniu teorii sieci społecz-
nych), 

 zmian w dystrybucji siły (w oparciu o teorię zależności zasobowej). 
 Pierwszy sposób oceny ma pozwolić określić stopień, w jakim działania po-
dejmowane we współpracy służyły poprawie sytuacji wyjściowej (czyli zmniejsze-
niu negatywnych efektów) lub generowały pozytywne rezultaty zarówno dla poje-
dynczych partnerów, jak i całego regionu. W tym przypadku można wykorzystać 
tzw. teorię kosztów transakcyjnych3. Dokonując oceny z punktu widzenia partne-
rów, możliwe jest oszacowanie i porównanie kosztów transakcyjnych ponoszonych 
w związku z kooperacją oraz – gdy nie zdecydowano się na współpracę – kosztów 
ponoszonych w wyniku samodzielnego działania przy wykorzystaniu rynkowych 
relacji kupna-sprzedaży. Gdy koszty transakcyjne związane z przyjęciem rozwiąza-
nia, jakim jest regularna współpraca (np. koszty kontaktowania się partnerów, za-
angażowania czasu w kooperację itp.), są niższe niż koszty transakcyjne wynikające 
z nawiązywania ad hoc relacji kupna-sprzedaży z innymi podmiotami (np. koszty 
podpisywanych każdorazowych umów), wówczas podmioty mogą uznać, że koope-
racja służyła poprawie ich wyjściowej sytuacji ze względu na podniesienie efek-

                                                 
2  B. Gray, Assessing Inter-Organizational Collaboration, Multiple Conceptions and Mul-

tiple Methods, w: Cooperative strategy. Economic, Business, and organizational issues, red.  
D. Faulkner, M. De Rond, Oxford University Press, New York 2000, s. 245.  

3  Zgodnie z teorią kosztów transakcyjnych na koszty transakcyjne składają się wszystkie 
nakłady ponoszone w związku z kontaktowaniem się podmiotów w ramach nawiązywanych ze 
sobą transakcji, np. koszty poszukiwania kontrahenta, spotkań, negocjacji, koszty podpisywania 
umów itp. W teorii tej wymienia się cechy transakcji, w których koszty ponoszone w oparciu  
o regularną współpracę partnerów są niższe aniżeli te ponoszone bez takiej kooperacji (jest to 
wysoka specyfika zasobów, wysoki stopień niepewności i częsta potrzeba kontaktu podmiotów). 
W sytuacji gdy transakcje spełniają te cechy, podmiotom opłaca się współpracować (więcej na 
ten temat por. O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008). Za prekursora teorii kosztów transakcyjnych uznaje się R. Coase, zaś za autora 
pojęcia kosztów transakcyjnych – O.E. Williamsona.  
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tywności działania, co nastąpiło dzięki obniżeniu kosztów. 
 W ramach zaproponowanego przez B. Gray pierwszego sposobu oceny koope-
racji ustala się również, w jakim stopniu indywidualne oczekiwania partnerów  
w stosunku do współpracy zostały spełnione. W tym przypadku jako kryterium 
można przyjąć wskaźniki ekonomiczne – dane o charakterze ilościowym (np. 
wzrost przychodów generowanych dzięki zdobyciu nowego segmentu turystów czy 
dzięki wprowadzeniu nowego produktu na rynek, obniżenie kosztów ze względu na 
zastosowanie nowej technologii dzięki podziałowi zadań między partnerów). Wy-
korzystuje się tu analizy wskaźnikowe, w szczególności wskaźniki zyskowności 
(rentowności sprzedaży, majątku, rentowności finansowej), które najogólniej sta-
nowi relacja efektu działań do poniesionego nakładu (kosztów)4. 
 Jednak taka ocena korzyści nie jest pozbawiona problemów, zwłaszcza gdy 
partnerzy reprezentują różne sektory5. O ile bowiem dla podmiotów prywatnych, 
prowadzących działalność gospodarczą nastawioną na zysk, głównym motywem 
współpracy jest najczęściej poprawa sytuacji ekonomicznej, o tyle dla sektora pu-
blicznego ważniejsze są motywy o charakterze korzyści społecznych (np. elimino-
wanie nierówności społecznych). Ponieważ kryteria oceny działań w sektorze pu-
blicznym i prywatnym wyraźnie się różnią6, mierniki służące ocenie wpływu ko-
operacji na działalność podmiotów tych sektorów nie mogą być ujednolicone. Mu-
szą być dostosowane do specyfiki ich funkcjonowania, co komplikuje nieco sposób 
oceny rezultatów kooperacji.  
 Z kolei za mierniki oceny rezultatów współpracy służącej korzyściom regio-
nalnym można przyjąć ilościowe i jakościowe czynniki społeczno-gospodarczego 
rozwoju regionu turystycznego (np. wzrost wysokości budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, obniżenie stopy bezrobocia, poprawa wskaźników jakości życia 
mieszkańców itp.), a także wzrost liczby turystów, wzrost poziomu satysfakcji od-

                                                 
4  W zależności od motywów i celów partnerstwa obok wskaźników zyskowności mogą to 

być także wskaźniki wypłacalności, płynności, sprawności działania, oceny rynkowej akcji  
i kapitału. Więcej na temat analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, por. M. Sierpińska, T. Jach-
na, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2006; W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005. W odniesieniu do 
przedsiębiorstwa turystycznego: G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce 
wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.  

5  Chodzi tu o podział sektorów z punktu widzenia kryterium formy własności. Wówczas 
sektor publiczny reprezentowany jest między innymi przez samorząd terytorialny, którego pod-
mioty stanowią własność publiczną i który jest odpowiedzialny za realizację lokalnych zadań 
publicznych. Z kolei sektor prywatny reprezentują przedsiębiorstwa będące własnością prywatną, 
nastawione na zysk. Por. E. Malinowska i in., Zakres sektora publicznego w Polsce, IBnGR, 
Warszawa 1999, s. 21–31; J. Beksiak, Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 61–65. 

6  Więcej na temat różnic funkcjonowania obydwu sektorów por. P. Smith Ring, J.L. Perry, 
Strategic Management in Public and Private Organizations: Implications of Distinctive Contexts 
and Constraints, “The Academy of Management Review”, April 1985, s. 276–286. 
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wiedzających itd. Jednak ze względu na wielowymiarowość zjawisk zachodzących 
w regionie turystycznym trudno jednoznacznie stwierdzić, czy i na ile wymienione 
rezultaty wynikają z podjęcia współpracy7. Trudno jest zatem udowodnić, że to 
właśnie dzięki kooperacji sytuacja w regionie uległa poprawie. Pojawiają się przy-
kładowo wątpliwości: jak oddzielić szeroką grupę zmieniających się w czasie czyn-
ników oddziaływujących na siebie i na bieżącą sytuację w regionie; czy i w jakim 
stopniu można jednoznacznie określić wpływ kooperacji na rozwój regionu w sytu-
acji funkcjonowania różnych grup interesów, dla których koszty i korzyści współ-
pracy rozpatrywane są z innego punktu widzenia, a często to, co dla jednych stano-
wi korzyść, dla innych jest kosztem8. Na przykład pojawia się wątpliwość, czy 
można stwierdzić, że wzrost liczby turystów wpłynął pozytywnie na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, skoro istnieją grupy społeczne, które uznają tę tendencję za 
szkodliwą, przykładowo dla środowiska naturalnego. Te i inne problemy utrudniają, 
a nawet uniemożliwiają jednoznaczne zbadanie rezultatów kooperacji w odniesie-
niu do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  
 Ponadto należy podkreślić, że nawet uwzględniając wymienione ograniczenia, 
większość mierników, np. liczba turystów, poziom dochodów itp., można stosować 
jedynie w sytuacji, gdy kooperacja trwa dłuższy czas (kilka lub nawet kilkanaście 
lat). Stanowi to kolejny czynnik utrudniający ocenę współpracy w regionie tury-
stycznym.  
 B. Gray i D. Wood uznają, że dotychczasowe koncepcje i teorie koncentrowa-
ły się najczęściej na ocenie funkcjonowania kooperacji z punktu widzenia ostatecz-
nych jej rezultatów zamierzonych przez partnerów. Jednak doświadczenia krajów, 
gdzie kooperacja rozwija się najdłużej, wskazują, że osiągnięcie jej celów jest kwe-
stią kilku, a czasem nawet kilkunastu lat9, ponadto w efekcie współpracy często 
udaje się osiągnąć efekty, których partnerzy początkowo nie postrzegają jako wy-
miernych korzyści (np. wzrost zaufania między nimi). B. Gray i D. Wood słusznie 
zatem twierdzą, że współpracę należy oceniać, biorąc pod uwagę nie tylko jej koń-
cowe planowane efekty, lecz także przyczynę i warunki jej nawiązania oraz 
uwzględniając jej specyfikę (czyli czego dotyczy, jakie podmioty ją tworzą, jakie 
były i są względem niej oczekiwania oraz jak długo trwa kooperacja), a także prze-
bieg procesu współdziałania10. 

                                                 
7  Na przykład wzrost liczby turystów odwiedzających region może, ale nie musi być efek-

tem wspólnej kampanii marketingowej. Nawet jeśli tak jest, trudno jest określić, w jakim stopniu 
jest on wynikiem działań partnerskich, a w jakim np. aktualnych trendów w turystyce. 

8  Por. A. Caffyn, Is there a tourism partnership life cycle, w: Tourism collaboration  
& partnerships: Politics, practice and sustainability, red. B. Bramwell, B. Lane, Channel View 
Publications, Clevedon, UK 2000, s. 221.  

9  Por. zbiór artykułów na temat kooperacji w: Tourism…, op.cit., s. 343.  
10  B. Gray, D. Wood, Collaborative Alliances – Moving from Practice to Theory, „The 

Journal of Applied Behavioral Science” 1991, Vol. 27, No.1, s. 13. 
Zatem analiza współpracy winna mieć charakter dynamiczny, a nie statyczny i być przepro-
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 W związku z powyższym, w drugim z wymienionych przez B. Gray sposobów 
oceny złożonej współpracy wykorzystuje się koncepcję kapitału społecznego wy-
wodzącą się z instytucjonalizmu11. Kapitał społeczny rozumiany jest najogólniej 
jako umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji12. W tym 
przypadku ustala się, czy i w jakim stopniu w efekcie kooperacji nastąpił rozwój 
tego kapitału. W szczególności istotne jest to, czy nastąpił rozwój jego składników 
w postaci zaufania i tzw. norm wzajemności13. Zaufanie można postrzegać najogól-
niej w kategoriach pozytywnych oczekiwań wobec drugiej strony14, z kolei normy 
wzajemności polegają na zgodzie ze strony partnerów, by zachowywać się w okre-
ślony sposób w stosunku do siebie nawzajem i/lub wyznaczonego celu kooperacji, 
stanowiącego wspólny interes. Składniki kapitału społecznego nazywane są w lite-
raturze tzw. miękkimi zmiennymi procesów społeczno-gospodarczych. 
 Na kluczową wagę tych zmiennych zwraca uwagę wielu autorów podejmują-
cych problematykę kooperacji w turystyce15. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
czynniki te stanowią jedne z kluczowych uwarunkowań współpracy. Jednocześnie 
jednak można je traktować jako rezultaty współdziałania, w sytuacji gdy wcześniej 
nie występowały lub gdy w efekcie kooperacji nastąpił ich rozwój16. Jak bowiem 
                                                                                                                        

wadzana w odniesieniu do działań podejmowanych w poszczególnych fazach cyklu życia współ-
pracy. Przykładowo J. Staszewska twierdzi, że korzyści klastrów w turystyce należy oceniać  
w dwóch wariantach: klastrów funkcjonujących od lat i klastrów w fazie inicjatywnej. Korzyści  
z nich płynące są bowiem wyraźnie zależne od okresu ich funkcjonowania. Por. J. Staszewska, 
Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, 2009, s. 97–99.  

Więcej na temat cyklu życia współpracy w turystyce por. A. Caffyn, Is there…, op.cit.,  
s. 200–230. 

11  Do grona najważniejszych autorów związanych z tym pojęciem należy zaliczyć P. Bour-
dieu, J.S. Colemana, R. Putnama i F. Fukuyamę. 

12  J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of 
Sociology” 1988, nr 94, s. 95–120, za: G. Krzyminiewska, Znaczenie zaufania w tworzeniu kapi-
tału społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 4, s. 222.  

13  Por. R. Putnam, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Sta-
nach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.  

14  R.J. Lewicki, D.J. McAllister, R.J. Bies, Trust and distrust. New relationships and reali-
ties, “Academy of Management Review” 1998, Vol. 23, No. 3, s. 438.  

15  Por. T.B. Jamal, D. Getz, Collaboration theory and community tourism planning, “An-
nals of Tourism Research” 1995, No. 22 (1), s. 186–204; L.M. Araujo, B. Bramwell, Stakeholder 
Assessment and Collaborative Tourism Planning. The Case of Brazil’s Costa Duranda Project, 
w: Tourism…, op.cit.; S.L. Yaffe, J.M. Wondolleck, Making Collaboration Work. Lessons from 
innovation in natural resource management, Island Press, Covelo, CA, 2000; M. Watkins,  
B. Bell, The Experience of forming business relationship in tourism, “International Journal of 
Tourism Research” 2002, Vol. 4, Issue 1, s. 15–28; G. Saxena, Relationships, networks and the 
learning regions: case evidence from the Peak District National Park, “Tourism Management” 
2005, Vol. 26, Issue 2, April, s. 277–289; A. Yuksel & F. Yuksel, Managing relations in a learn-
ing model for bringing destinations in need of assistance into contact with good practice, “Tour-
ism Management” 2005, Vol. 26, s. 667–679; L. Roberts & F. Simpson, Developing Partnership 
Approaches to Tourism in Central and Eastern Europe, w: Tourism…, op.cit., s. 230–247.  

16  Zaufanie traktowane jest w literaturze zarówno jako warunek wstępny, determinanta  



Katarzyna Czernek 122 

twierdzi A. Przymeński, ważne dla zrozumienia istoty kapitału społecznego jest 
dostrzeżenie jego dwoistości. Z jednej strony jest on podstawą czy wręcz instru-
mentem powodzenia działań zbiorowych, z drugiej – może być rozumiany jako cel 
sam w sobie, ponieważ zaufanie i zdolność do współdziałania wnosi do życia spo-
łecznego niewątpliwie pozytywne treści17. W krajach takich jak Polska, gdzie bra-
kuje długoletnich doświadczeń w zakresie kooperacji, potrzeba kształtowania rela-
cji międzypodmiotowych, by sprzyjały one budowaniu zaufania oraz wzajemności 
między współpracującymi podmiotami, wydaje się szczególnie pilna. Zatem budo-
wanie kapitału społecznego może stanowić obecnie jedno z najważniejszych uwa-
runkowań, ale też jeden z kluczowych efektów kooperacji w polskich regionach 
turystycznych. Należy mieć bowiem na uwadze, że ponieważ kapitał społeczny jest 
zjawiskiem głównie mentalnym i behawioralnym, jest on tworzony z trudem  
i w sposób długotrwały18.  
 Kolejny sposób oceny kooperacji proponowany przez B. Gray odnosi się do 
tworzenia wspólnych wartości i oparty jest na socjologicznej teorii tzw. społeczne-
go konstruktywizmu19. Według tego podejścia, w kategoriach pozytywnych można 
postrzegać już samo dostrzeganie przez partnerów wspólnego problemu/celu dzia-
łania oraz konieczności podjęcia dalszej współpracy. Kryterium oceny kooperacji 
stanowi tu zatem stopień, w jakim istnieje zgoda co do rozumienia spraw łączących 
partnerów. Interesariusze początkowo mają bowiem inne, fragmentaryczne spojrze-
nie na rzeczywistość. Nie dostrzegają także faktu, że wzajemnie od siebie zależą,  
a poprzez indywidualne działania oddziałują na siebie. Świadomość współzależno-
ści oraz umiejętność znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia stanowią wa-
runki wstępne skoordynowanych działań. Korzyścią współpracy, zgodnie z tym 
kryterium, jest także wspólny dialog i dopuszczenie do głosu podmiotów do tej 
pory wykluczonych z dyskusji.  
 W odniesieniu do regionu turystycznego, jak twierdzą B. Bramwell i B. Lane, 
włączenie do dyskusji na temat jego rozwoju szerszego grona podmiotów pozwala 

                                                                                                                        

i efekt współpracy. Por. Lowndes, C. Skelcher, The Dynamics of multi-organizational partner-
ships: An analysis of changing modes of governance, “Public Administration” 1998, No. 76,  
s. 313–333; C. Huxham, The search form collaborative advantage, w: Creating Collaborative 
Advantage, red. C. Huxham, London: Sage, 1996, s. 176–180, za: B. Bramwell, B. Lane, Colla-
boration and Partnerships in Tourism Planning, w: Tourism…, op.cit., s. 5.  

17  A. Przymeński, Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki, w: Kapitał społeczny – 
aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 42, 
Poznań 2004, s. 47. 

18  J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny, szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnic-
two Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 36. 

19  Jest to teoria rozwinięta przez P.L. Bergera i T. Luckmana w 1966 roku w pracy pt. „The 
Social Construction of Reality” („Społeczne tworzenie rzeczywistości”). Jej podstawowym zało-
żeniem jest to, że świat zawsze postrzegany jest w sposób subiektywny. Rzeczywistość kreuje się 
poprzez ciągłą jej interpretację. Gdy ludzie wchodzą między sobą w interakcje, wymieniają się 
swoimi wizjami rzeczywistości i działają w oparciu o pewien konsensus. 
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wzbudzić wśród nich przekonanie, że poprzez swoje aktywne zaangażowanie  
w podejmowanie decyzji mają faktyczny wpływ na to, jak rozwija się region,  
w którym żyją i/lub prowadzą działalność gospodarczą. Pozwala to wyzwolić  
w nich zaangażowanie i kreatywność oraz lepiej zrozumieć punkt widzenia innych 
grup interesu, przez co aktorzy stają się bardziej wrażliwi na problemy innych stron 
(przykładowo dostrzegają pozaekonomiczne aspekty rozwoju turystyki związane  
z problemami społecznymi, przyrodniczymi i kulturowymi). Większa świadomość 
w tym zakresie sprzyja rozwojowi zrównoważonemu, uczeniu się od siebie nawza-
jem i z samego procesu współpracy oraz większej elastyczności działań interesariu-
szy w zakresie kreowania regionalnego produktu turystycznego20.  
 Zatem taki sposób oceny również wydaje się użyteczny z punktu widzenia 
kooperacji w turystyce. Często bowiem podmioty, pozostając w wieloletnim kon-
flikcie, odrzucają samą możliwość podjęcia wspólnych rozmów, mimo obiektywnie 
istniejącej współzależności. Specyfika regionu turystycznego, który cechuje wysoki 
stopień rozdrobnienia podaży turystycznej oraz istnienie wielu różnych grup intere-
sów dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo występowania takich konfliktów. 
Wówczas sama zgoda podmiotów na przystąpienie do współpracy, nawiązanie 
dialogu, a także znalezienie płaszczyzny porozumienia mogą być postrzegane jako 
sukces. 
 Jeszcze innym sposobem oceny współpracy jest analiza zmian w strukturze 
sieciowej, opierająca się na teorii sieci społecznych21. Oceny dokonuje się w tym 
przypadku przez ustalenie, czy dzięki zwiększeniu częstotliwości kontaktów mię-
dzy aktorami w sieci (rozumianej najogólniej jako szczególny typ relacji łączących 
grupę ludzi, obiektów lub wydarzeń22), rośnie tzw. stopień jej gęstości, czyli liczba 
relacji nawiązywanych w sieci.  
 W odniesieniu do kooperacji w regionie turystycznym znaczenie relacji  
w sieci potwierdzają M. M. Augustyn i T. Knowles. Autorzy uznają, że relacje te 
pozwalają na generowanie dodatkowych pozytywnych efektów płynących z koope-
racji, często bardziej znaczących niż te zakładane przez partnerów w momencie 
przystępowania do wspólnych działań23. Na przykład nawiązanie nowych kontak-

                                                 
20  Por. B. Bramwell, B. Lane, Collaboration…, op.cit., s. 7. Zob. także: M. Robinson, Col-

laboration and Cultural Consent: Refocusing Sustainable Tourism, w: Tourism…, op.cit., s. 295–
314. P. Tremblay, An Evolutionary Interpretation of the Role of Collaborative Partnerships in 
Sustainable Tourism, w: Tourism…, op.cit., s. 314–333.  

21  Teoria ta wywodzi się z socjologii, a jej głównymi przedstawicielami są: D. Knoke,  
J. Kuklinski, B. Wellman, S. Berkowitz, S. Wasserman, K. Faust, S. Borgatti, M. Everett,  
L. Freeman, R. Burt, M. Granovetter.  

22  D. Knoke i J. Kukliński, Network analysis, Los Angeles: Sage, 1983, za: M. Novelli,  
B. Schmitz, T. Spencer, Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience, “Tour-
ism Management” 2006, Vol. 27, s. 1142. 

23  Por. M.M. Augustyn, T. Knowles, Performance of tourism partnerships: A focus on 
York, “Tourism Management” 2000, Vol. 21(4), s. 342. 
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tów prowadzi do lepszego przepływu i koordynacji informacji (nie tylko w zakresie 
turystyki, lecz także w innych dziedzinach) oraz do wypracowania nowych rozwią-
zań systemowych24. 
 Ostatniego sposobu oceny dokonuje się z punktu widzenia zmian w dystrybu-
cji siły, do czego przede wszystkim wykorzystuje się teorię zależności zasobowej25, 
zgodnie z którą kooperacja danego aktora z innymi wynika z posiadania przez nich 
zasobów potrzebnych mu do prowadzenia indywidualnej działalności. Kryterium 
oceny stanowi tu stopień, do którego w miarę rozwoju współpracy następuje bar-
dziej sprawiedliwa i zrównoważona dystrybucja kontroli i siły między partnerami. 
W idealnej formie kooperacja ma bowiem służyć dojściu do głosu społeczności  
o mniejszej sile wpływu i o niższym statusie społeczno-ekonomicznym kosztem 
grup do tej pory dominujących – tzw. elit społecznych. Ten sposób oceny wiąże się 
ze sposobem trzecim – wykorzystującym kryterium wspólnych wartości.  
 Problem niezrównoważonej siły w relacjach między podmiotami kreującymi 
regionalny produkt turystyczny jest szczególnie ważny. Jak w poprzednich kryte-
riach, wynika to z faktu funkcjonowania wielu grup interesów i dużej liczby oraz 
rozdrobnienia aktorów kreujących regionalną ofertę turystyczną. Zróżnicowaną siłę 
wpływu interesariuszy w regionie turystycznym podkreśla się w wielu pracach26. 
Ich autorzy akcentują, iż zróżnicowany wpływ na procesy rozwoju turystyki  
w regionie stanowi ważne uwarunkowanie współpracy. Równocześnie dla wspo-
mnianych autorów zmiany w układzie siły stanowią także efekt pomyślnej koopera-
cji. Zatem także i to kryterium może być użyteczne dla oceny współpracy w regio-
nie turystycznym.  
                                                 

24  Na przykład A. Palmer na podstawie badań przeprowadzonych na terenie Anglii dostrze-
ga, iż w miejscowościach, gdzie lokalne władze podjęły współpracę z sektorem prywatnym  
w zakresie rozwoju turystyki w ramach tzw. TDC – Tourism Development Companies (tworzo-
nych w celu realizacji programów rozwoju marketingu turystycznego – TDAP – tourism deve-
lopment action programmes), odbywa się bardziej regularna wymiana informacji między różnymi 
intersariuszami w sprawach pośrednio związanych z turystyką; podmioty uczą się od siebie na-
wzajem, lokalne władze nabywają umiejętności marketingowych (które do tej pory były głównie 
w posiadaniu sektora prywatnego); istnieje większa skłonność sektora publicznego do zlecania 
partnerom prywatnym pewnej części swoich zadań. Por. A. Palmer, Linking external and internal 
relationship building in networks of public and private sector organizations, “International Jour-
nal of Public Sector Management” 1996, Vol. 9, Issue 3, s. 55. 

25  Teoria ta wywodzi się z organizacji i zarządzania, częściowo także z zakresu nauk poli-
tycznych i socjologii. Jej przedstawicielami są: E. Penrose, G. Richardson, J. Pfeffer, G. Salancik, 
D. Teece, M. Peteraf.  

26  Por. T.B. Jamal, D. Getz, Collaboration…, op.cit., s. 186–204.; P.E. Murphy & A.E. 
Murphy, Strategic Management for Tourism Communities. Bridging the Gaps, Channel View 
Publications; Clevedon 2004; L. Roberts & F. Simpson, Developing…, op.cit., s. 230–247;  
A. Ladkin, A.M. Bertramini, Collaborative Tourism Planning: A Case Study of Cusco, Peru, 
“Current Issues in Tourism” 2002, Vol. 5, nr 2, s. 71–93; S.W. Selin, N.A. Myers, Tourism mar-
keting alliances: Member satisfaction and effectiveness attributes of a regional initiative, “Journal 
of Travel and Tourism Marketing” 1998; No. 7 (3), s. 79–94 za: B. Bramwell, B. Lane, Collabo-
ration…, op.cit., s. 10. 



Sposoby i problemy oceny korzyści… 125

 Można zgodzić się z B. Gray, że wybór najbardziej użytecznej metody oceny 
współpracy zależy od jej formy, rodzaju problemu, którego dotyczy oraz tego, ko-
mu ma ona służyć (czy samym partnerom, lokalnej/regionalnej społeczności, czy 
też organizacjom finansującym projekt itp.)27. Przedstawionych metod oceny ko-
operacji nie należy jednak traktować jako rozłącznych. Wręcz przeciwnie, mają one 
charakter uzupełniający. Jak twierdzi B. Gray, do rzetelnej oceny użyteczne jest 
wykorzystanie nawet wielu podejść jednocześnie. Taka wielostronna ewaluacja 
może mieć zastosowanie do współpracy w regionie turystycznym, gdyż, jak wcze-
śniej wspomniano, w jej efekcie niejednokrotnie udaje się osiągnąć pozytywne 
rezultaty, których wcześniej partnerzy nie planowali lub których nie rozważali  
w kategoriach korzyści. Często, zwłaszcza na początku, korzyści te nie mają bo-
wiem wymiernego finansowego charakteru28, a mimo to nawet sektor prywatny, 
nastawiony na maksymalizację zysku, w efekcie ich wystąpienia docenia ich zna-
czenie. Ważne staje się zatem uświadamianie i podkreślanie roli tego typu korzyści, 
gdyż zachęca to do podejmowania i/lub kontynuowania kooperacji w przyszłości29. 
Znaczenie tych korzyści wskazują także badacze problematyki współpracy w regio-
nach turystycznych w krajach, gdzie brakuje doświadczeń w zakresie współdziała-
nia (najczęściej w krajach rozwijających się i o średnim poziomie rozwoju, w tym 
postsocjalistycznych/postkomunistycznych)30. Wydaje się, że taka sytuacja charak-
terystyczna jest także dla współpracy w polskich regionach turystycznych. Często 
pierwszym pozytywnym i ogromnie ważnym efektem współdziałania jest w tym 
przypadku niejednokrotnie samo przystąpienie do współpracy, czyli zgoda interesa-
riuszy (często do tej pory skonfliktowanych), by rozpocząć rozmowy o współdzia-
łaniu. 
 Celem autorki było wskazanie różnych perspektyw badawczych, jakie można 
zastosować dla oceny kooperacji w regionie turystycznym. Na podstawie powyż-
szych rozważań można stwierdzić, że ocena współpracy jest trudna i niezwykle 
rzadko w pełni jednoznaczna. Jednak, mimo tych problemów, nie ulega wątpliwo-
ści, że należy podejmować wysiłek związany z dokonywaniem takiej ewaluacji. Co 
więcej, należy wykorzystywać nie tylko różne kryteria oceny, lecz także stosować 
je na różnych etapach funkcjonowania kooperacji. Zapewnia to informację zwrotną, 
w odpowiedzi na którą możliwe jest elastyczne podjęcie odpowiednich działań 
zaradczych.  
 

                                                 
27  B. Gray, Assessing…, op.cit., s. 255.  
28  Choć w długim okresie mogą one generować korzyści ekonomiczne.  
29  Należy jednak podkreślić, że może się jednak okazać, iż partnerzy uznają, że potrzeby, 

które motywowały ich do współdziałania, ostatecznie nie zostały zaspokojone. W takiej sytuacji 
zniechęcają się do współpracy w przyszłości. 

30  Por. przykładowo: L. Roberts & F. Simpson, Developing…, op.cit.  
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WAYS AND PROBLEMS OF BENEFIT ASSESSMENT OF COOPERATION  
IN TOURIST REGION 

 
 

Summary 
 
 For the last years, especially since the beginning of new century, it can be seen 
that cooperation between actors creating regional tourist product becomes more and 
more important factor of social and economy development. The reason of that are bene-
fits that cooperation brings for each partner and for the whole region. Therefore cooper-
ation can be seen as an important element of tourist potential. But there are some prob-
lems with the cooperation benefits assessment. The aim of the article is to present those 
problems and (by using a few theories) to propose the ways that can be used for making 
this assessment. The author of the article hopes that this work will show the possibilities 
of cooperation assessment that could be deepened and developed in the future, so that 
the tourist potential could be improved. It must be noted that there is an urgent need to 
know what could become the benefit of tourism cooperation and what should be 
changed to make cooperation more beneficial and attractive for partners and for the 
tourism regions.  
 

Translated by Katarzyna Czernek 
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KREOWANIE WIZERUNKU MIASTA O FUNKCJI TURYSTYCZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 W dzisiejszych czasach turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów 
przyczyniających się do wzrostu gospodarczego krajów. Wpływa ona na wzrost 
dochodów społeczeństwa, na zwiększenie zatrudnienia, a także oddziałuje na inne 
sektory gospodarki, powiązane bezpośrednio i pośrednio z branżą turystyczną. Po-
nadto, co jest rzadko podkreślane w literaturze, turystyka generuje większe zainte-
resowanie inwestorów danym miastem/regionem, a także przyczynia się do napły-
wu nowych mieszkańców1.  
 W turystyce pojawiają się coraz to nowe tendencje demograficzne, społeczno- 
-ekonomiczne, technologiczne. W ostatnich latach mówi się o coraz silniejszej kon-
kurencji rozwijającej się pomiędzy obszarami o funkcji turystycznej. Są one zatem 
zmuszone do poszukiwania sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej. Jedną  
z takich metod jest wizerunek określonej destynacji turystycznej, kształtowany za 
pomocą narzędzi marketingowych2.  
Celem niniejszego artykułu jest omówienie najważniejszych elementów marketin-
gowej koncepcji wizerunku miast o charakterze turystycznym.  
 
 

                                                 
1  Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein., D.H. Haider, Marketing Places Europe. How to attract 

investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Eu-
rope, Prentice Hall, London 1999, s. 202.  

2  H. San Martin, I.A. Rodriguez del Bosque, Exploring the cognitive–affective nature of 
destination image and the role of psychological factors in its formation, “Tourism Management” 
2008, Vol. 29, s. 263–277. 
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1. Wizerunek destynacji turystycznej  
 
 Idea wizerunku turystycznego jest przedmiotem różnych badań bazujących na 
rozmaitych koncepcjach. Istnieje zatem wiele definicji tego pojęcia. Zestawiono je 
w tabeli 1.  

Tabela 1 
 

Definicje wizerunku miejsca 
 

Autor, źródło Definicja wizerunku miejsca/destynacji turystycz-
nej 

Lawson F., & Baud-Bovy M. (1977), Tourism and 
recreational development, London: Architectural 
Press. 

Ekspresja wiedzy, wrażeń, uprzedzeń, wyobrażeń  
i emocji, jakie posiada jednostka o danym miejscu  

Crompton J.L. (1979), An assessment of the image of 
Mexico as avocation destination and the influence of 
geographical location upon the image, “Journal of 
Travel Research” 18(4), s. 18–23. 

Suma wierzeń, idei, wrażeń, jakie jednostka posia-
da o danej destynacji  

Assael H. (1984), Consumer behaviour and market-
ing action, Boston: Kent Publishing. 
 

Ogólna percepcja danej destynacji, która jest 
kształtowana w procesie zdobywania informacji z 
różnych źródeł na przestrzeni czasu  

Phelps A. (1986), Holiday destination image – The 
problem of assessment: An example developed in 
Menorca,” Tourism Management”, 7(3), s.168–180. 

Percepcje i wyobrażenia o miejscu  

Gartner W.C., & Hunt J.D. (1987), An analysis of 
state image change over a twelve-year period (1971–
1983), “Journal of Travel Research”, 26(2), s. 15–19. 

Wrażenia, jakie jednostka posiada o miejscu,  
w którym nie zamieszkuje 

Moutinho L. (1987), Consumer behavior in tourism, 
“European Journal of Marketing”, 21(10), s. 5–44. 

Postawa jednostki wobec atrybutów destynacji, 
bazująca na wiedzy i odczuciach określonej osoby 

Embacher J., & Buttle F. (1989), A repertory grid 
analysis of Austria’s image as a summer vacation 
destination, “Journal of Travel Research”, 27(3), s. 
3–7. 

Idee lub koncepcje destynacji posiadane przez 
jednostki lub grupy stosowanie do badań  

Chon K.-S. (1990), The role of destination image in 
tourism: A review and discussion, “The Tourist 
Review”, 45(2), s. 2–9. 

Rezultat interakcji pomiędzy przekonaniami, 
ideami, odczuciami, wrażeniami i oczekiwaniami 
jednostki a destynacją  

Echtner C.M., & Ritchie J.R.B. (1991),The meaning 
and measurement of destination image, “Journal of 
Tourism Studies”, 2(2), s. 2–12. 

Percepcje cech destynacji w opinii jednostki  
i całościowe wrażenia, jakie wywiera określone 
miejsce na jednostce  

Dadgostar B., & Isotalo R.M. (1992), Factors affect-
ing time spent by near-home tourists in city destina-
tions, “Journal of Travel Research”, 31(2). 

Całość wrażeń i postaw, jakie jednostka posiada  
w stosunku do danego miejsca  

Milman A., & Pizam A. (1995), The role of aware-
ness and familiarity with a destination: The Central 
Florida case, “Journal of Travel Research”, 33(3), s. 
21–27, 34–39. 

Wizualne lub mentalne wrażanie miejsca lub 
doświadczenie, jakie posiada opinia publiczna  

MacKay K.J., & Fesenmaier D.R. (1997), Pictorial 
element of destination in image formation, “Annals of 
Tourism Research”, 24(3), s. 537–565. 

Kompozycja różnych produktów (atrakcji) i atry-
butów składająca się na całkowite wrażenia dane-
go miejsca  

Baloglu S., & McCleary K.W. (1999), A model of 
destination image formation, “Annals of Tourism 
Research”, 26(4), s. 868–897. 

Mentalna reprezentacja wiedzy, odczuć i ogólnych 
wrażeń, jakie posiada jednostka na temat destyna-
cji  

Coshall J.T. (2000), Measurement of tourists’ im-
ages: The repertory grid approach, “Journal of 
Travel Research”, 39(1), s. 85–89. 

Percepcja cech destynacji w umyśle jednostki  
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Murphy P., Pritchard M.P., & Smith B. (2000), The 
destination product and its impact on traveller per-
ceptions, “Tourism Management”, 21(1), s. 43–52. 

Suma skojarzeń i informacji powiązanych z desty-
nacją, które mogą zawierać wiele komponentów 
destynacji i osobistej percepcji  

Tapachai N., & Waryszak R. (2000), An examination 
of the role of beneficial image in tourist destination 
selection, “Journal of Travel Research”, 39(1), s. 37–
44. 

Percepcje lub wrażenia posiadane przez turystów  
w odniesieniu do oczekiwanych korzyści lub 
wartości konsumpcyjnych  

Bigne J.E., Sanchez M.I., & Sanchez J. (2001), 
Tourism image, evaluation variables and after pur-
chase behaviour: Inter-relationship, “Tourism Man-
agement”, 22(6), s. 607–616. 

Subiektywna interpretacja rzeczywistości doko-
nywana przez turystę  

Kim H., & Richardson S.L. (2003), Motion picture 
impacts on destination images, “Annals of Tourism 
Research”, 30(1), s. 216–237. 

Całość wrażeń, wierzeń, idei, oczekiwań i odczuć 
związanych z danym miejscem, ukształtowanych 
wraz z upływem czasu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. San Martin, I.A. Rodriguez del Bosque, 
Exploring…, op.cit., 263–277. 
 
 Podsumowując definicje zawarte w tabeli, można powiedzieć, że wizerunek to 
mentalna struktura (wizualna lub nie), która integruje elementy, wrażenia i warto-
ści, jakie posiadamy w stosunku do określonego miejsca. Struktura ta bazuje na 
wiedzy, jaką mamy na temat określonego miejsca, a także na percepcji mającej 
bardziej emocjonalną i afektywną naturę3. 
 J. Miossec rozróżnia trzy możliwe kategorie wizerunku miejsca. Pierwszą  
z nich jest wizerunek uniwersalny („universal image”). Niektóre miasta wytworzyły 
bardzo silny i trwały wizerunek wśród potencjalnych użytkowników ich oferty. 
Można powiedzieć, że turystyka wykorzystuje właśnie tego typu wizerunek w za-
chęcaniu odwiedzających do wyboru określonego miejsca. Jest on w dużej mierze 
oparty na stereotypach i zakorzeniony w historii danego miejsca. Druga kategoria to 
wizerunek indukowany (induced image). Wizerunek ten jest kreowany z wykorzy-
staniem narzędzi marketingowych z wyraźnym pragnieniem wybudowania określo-
nym skojarzeń z daną destynacją turystyczną. Trzecia kategoria to wizerunek efe-
meryczny, ulotny, przejściowy (ephemeral image). Jest on kształtowany w sposób 
nieświadomy i zakorzeniony w specyficznych wydarzeniach. Wszystkie powyższe 
kategorie wizerunku są częścią tzw. wizerunku transmitowanego. Tworzy on swo-
iste znaki, za pomocą których obraz danego miejsca jest społecznie kształtowany  
i rozsiewany4. 
 Z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu szczególnie istotny wydaje 
się wizerunek indukowany, czyli świadomie kreowany za pomocą opracowanej 
strategii marketingowej i spójny z kierunkami rozwoju danego miasta. Głównymi 
aktorami odpowiedzialnymi za kreowanie pożądanego wizerunku miasta są władze 
lokalne i kooperujące z nimi instytucje.  
                                                 

3  N.G. Espelt, J.A. Benito, The social construction of the image of Girona: a methodologi-
cal approach, “Tourism Management” 2005, Vol. 26, s. 777–785. 

4  Ibidem. 
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2. Tożsamość jako kluczowy element w kształtowaniu wizerunku destynacji 
turystycznej  
 
 W dzisiejszych czasach miasto, a zwłaszcza miasto o funkcjach turystycznych, 
można z pełnym przekonaniem potraktować jako aktywnego kreatora i uczestnika 
rynku, którego harmonijny rozwój oraz wysoka efektywność działań zmierzających 
do zaspokojenia potrzeb poszczególnych grup mieszkańców oraz potencjalnych 
użytkowników zewnętrznych (np. turystów) stanowią o przewadze konkurencyjnej 
nad innymi miastami. Działania te muszą się charakteryzować wzajemną spójno-
ścią, aby całokształt ich efektów składał się na jasno określony i pozytywny wize-
runek miasta.  
 Wynika z tego zatem, że muszą istnieć pewne ramy, wokół których mają 
oscylować działania podejmowane przez władze miejskie, współpracujące z nimi 
instytucje i samych mieszkańców. Dopiero wówczas otoczenie może odczuwać, że 
obraz miasta jest stabilny. Takimi wyznacznikami zachowań i działań podejmowa-
nych w mieście są elementy jego tożsamości, pojmowanej w sposób holistyczny  
i całościowy5. Istotę tożsamości miasta ujmuje się jako „zbiór uwarunkowanych 
historycznie cech charakterystycznych dla miasta, które wyróżniają je spośród in-
nych i wyrażają się wszelkimi działaniami, jakie są podejmowane w mieście w celu 
tworzenia jego swoistej osobowości i charakteru”6. 
 W ujęciu marketingowym tożsamość miasta nie jest jedynie czymś, co miasto 
zyskuje niejako w postaci „renty”, nie jest tylko zespołem cech wyróżniających 
daną miejscowość. Tożsamość miasta jest też swoistym zadaniem i może podlegać 
kształtowaniu, które zależy przede wszystkim od celów marketingowych i strate-
gicznych rozwoju danej miejscowości7.  
 Dynamiczny charakter tożsamości oznacza więc, że jest ona pewnym proce-
sem. W związku z tym w literaturze przedmiotu można się spotkać z określeniem 
„strategia kształtowania tożsamości”. Stanowi ona szczegółowo zaplanowany, wy-
nikający z realizacji badań rynkowych zbiór instrumentów, które poprzez realizację 
celu – jakim jest tworzenie pożądanego wyobrażenia o mieście – pozwalają na zre-
alizowanie pozostałych celów strategicznych rozwoju miasta8. 
 Władze miasta, decydujące się na podjęcie procesu kształtowania pożądanego 
wizerunku miasta, muszą w pierwszym etapie dokonać ewaluacji, repozycjonowa-
nia, a także sformułowania na nowo tożsamości danego miejsca, produktu teryto-

                                                 
5  Por. A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 10, s. 46. 
6  Ibidem, s. 47.  
7  E. Glińska, Socjologiczna i marketingowa koncepcja tożsamości miasta, w: Obywatel-

stwo i tożsamość, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, UwB, Białystok 
2006, s. 276.  

8  A. Stanowicka-Traczyk, Bariery w budowaniu tożsamości miasta, „Marketing i Rynek” 
2007, nr 4, s. 15.  
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rialnego oferowanego przez to miejsce, a także strategii komunikacji wykorzysty-
wanych w procesie kreowania pożądanego wizerunku danego obszaru. Kolejny 
krok tego procesu wiąże się z identyfikacją i sformułowaniem „przewag konkuren-
cyjnych”9. Te przewagi konkurencyjne muszą się opierać na elementach tożsamości 
miasta. Jak podkreślają Anholt10 i Gnoth11, przewaga konkurencyjna powinna ba-
zować na unikalnym charakterze kultury lokalnej lub fizycznych cechach danego 
miejsca, które są trudne do naśladowania ze strony rywali (m.in. na cechach środo-
wiska naturalnego (klimat, flora, fauna, krajobraz), jak też dziedzictwa kulturowego 
(fizyczne właściwości miast, historia lokalna, religia czy też inne kulturowe środki 
wyrazu, jak np. sztuka, architektura, wzornictwo)12.  
 Listę różnych aspektów tożsamości miejscowości o charakterze turystycznym 
przygotowali (na podstawie przeglądu literatury i oceny miejscowości turystycz-
nych) A. Beerli i J.D. Martin. Aspekty te reprezentują dziewięć podstawowych 
wymiarów: zasoby naturalne, infrastruktura ogólna, infrastruktura turystyczna, czas 
wolny i odpoczynek, kultura, historia i sztuka, czynniki polityczne i ekonomiczne, 
środowisko naturalne, środowisko społeczne, a także atmosfera miejsca13. 
 Jak podkreśla Van Ham, w obecnym globalizującym się świecie harmonizacji 
i upodobniania się coraz większej liczby rzeczy do siebie odpowiedni wybór ele-
mentów stanowiących o przewadze konkurencyjnej wobec innych miasta pozwala 
kreować emocjonalny związek między miejscowością i różnymi grupami użytkow-
ników jej oferty14. 
 Punktem wyjścia do podjęcia działań i zachowań miejskich związanych  
z kreowaniem zaplanowanego wizerunku określonego miejsca jest zatem wybór 
elementów składowych tożsamości miasta, które są najbardziej atrakcyjne z marke-
tingowego punkt widzenia, czyli wybór tzw. wyróżników tożsamości. Wyróżniki 
tożsamości miasta to takie jego cechy, które w sposób istotny wyróżniają je na ryn-
ku spośród konkurencyjnych miast, tworząc jego unikatowość, indywidualność  
i charakter15.  

                                                 
9  R. Govers, F. Go, Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, 

Imagined and Experienced, Polgrave Macmillan, NY 2009, s. 49.  
10  S. Anholt, Foreword, “Journal of Brand Management” 2002, (Special Issue: Nation 

Branding), 9 (4–5), April, s. 229–239.  
11  J. Gnoth, Leveraging Export Brands Through a Tourism Destination Brand, “Journal of 

Brand Management” 2002, (Special Issue: Nation Branding), 9 (4–5), April, s. 262–280.  
12  R. Govers, F. Go, Place Branding…, op.cit., s. 49.  
13  A. Beerli, J.D. Martin, Tourists’ characteristics and the perceived image of tourists des-

tinations: a quantitative analysis – a case study of Lanzarote, Spain, “Tourism Management” 
2004, No. 25, s. 623–636. 

14  P. Van Ham, Place Branding: The State of the Art, “The Annals of the American Acad-
emy of Political and Social Science” 2008, 616 (1), s. 126–149.  

15  A. Stanowicka-Traczyk, Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie 
miast polskich, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 3 (29), s. 55.  
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 Aktualny produkt terytorialny danego miasta musi być „zakotwiczony”  
w zidentyfikowanych wyróżnikach tożsamości miejsca. Decydując się na wybór 
określonego zestawu wyróżników tożsamości powiązanych z procesem kształtowa-
nia docelowego wizerunku, władze miasta powinny uwzględnić, że – zgodnie  
z ujęciem Noordmana – elementy konstytuujące tożsamość miasta dzieli się na 
następujące grupy: elementy strukturalne (np. położenie czy historia miasta), ele-
menty pół-statyczne (m.in. wielkość miasta, wygląd fizyczny, mentalność miesz-
kańców), elementy „koloryzujące” (symbolika, zachowania i formy komunikacji 
miasta z otoczeniem)16. Strukturalne elementy są zupełnie niemożliwe do zmienie-
nia, stanowią one swoiste DNA danego miejsca. Ich wybór w procesie kształtowa-
nia pożądanego wizerunku jest zatem bardzo istotny, bo wpisują się one na stałe  
w strategię budowania nowej tożsamości miasta. Elementy półstatyczne mogą ulec 
zmianie, ale wymaga to czasu (infrastruktura, planowanie przestrzenne, krajobraz, 
mentalność społeczności lokalnej (zawierająca wartości kulturowe i religijne). Ele-
menty „koloryzujące” zawierają elementy systemu identyfikacji wizualnej (nazwa, 
logo, emblematy typu flaga, barwy miejsca), jak też aktywności promocyjne władz 
lokalnych. Zmiana tych elementów tożsamości miasta zabiera najmniej czasu, lecz 
one stanowią zaledwie dodatek do procesu kształtowania pożądanego wizerunku 
danej miejscowości, który musi nawiązywać do bardziej statycznych właściwości 
danego obszaru. Jak twierdzi Noordman, wiele miast popełnia błędy, sądząc, że 
może zmienić własną tożsamość za pomocą nowego logo, nowej kampanii promo-
cyjnej czy nowego stylu zarządzania17.  

 Warto podkreślić, że miasto dostarcza o wiele więcej potencjalnych możliwo-
ści wyboru wyróżników tożsamości niż klasyczny produkt. Poszukując wyróżnika 
wywoławczego dla miasta, należy pamiętać, że będą one budować jego wyjątko-
wość, osobowość czy też klimat w stopniu jeszcze wyższym, niż w przypadku tra-
dycyjnych produktów konsumpcyjnych, z którymi empiryczne doświadczenia nie 
bywają aż tak wielowymiarowe18. 
 
 

                                                 
16  R. Govers, F. Go, Place Branding…, op.cit., za: T.B.J. Noordman, Cultuur in de City-

marketing, The Hague, Elsevier/Reed Business Publications, 2004, s. 50.  
17  Ibidem, s. 51.  
18  A. Gołębicka, M. Musioł, Miasto jako marka, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 1 (131).  
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Rys. 1. Relacje między tożsamością a wizerunkiem miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Govers, F. Go, Place Branding…, op.cit., 
za: T.B.J. Noordman, Cultuur…, op.cit.  

 
3. Instrumenty kształtowania wizerunku turystycznego miasta  
 
 Wybór unikatowych cech tożsamości miasta będzie wpływał na cały proces 
kształtowania jego założonego wizerunku, a zwłaszcza na dobór instrumentów, 
które powinny ogniskować się wokół celowo dobranych atrybutów miasta. Odbiór 
eksponowanych wyróżników tożsamości (wraz z całym zestawem instrumentów 
promocyjnych wykorzystywanych to tego celu) przez otoczenie prowadzi do okre-
ślonego wizerunku miasta w społecznej percepcji.  
 W ramach kształtowania wizerunku miasta w odniesieniu do segmentu tury-
stów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku mieszkańców czy też inwestorów, 
konieczne jest zachowanie spójności wyróżnionych elementów budowania tożsa-
mości, takich jak19:  

 zachowania i działania w stosunku do turystów oraz przygotowanie dla 
nich odpowiedniej oferty turystycznej,  

 symboliczna prezentacja miasta pod kątem potrzeb tej grupy docelowej, 
 sposoby komunikacji z turystami. 

 Kształtowanie wizerunku miasta w odniesieniu do turystów powinno się roz-
począć od identyfikacji konkretnych korzyści, jakie miasto jest w stanie dostarczyć 
tej grupie. Elementy miejskiego subproduktu turystycznego powinny stanowić swo-
istego rodzaju pakiet, będący odpowiedzią na potrzeby osób potencjalnie odwiedza-

                                                 
19  E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta – od koncepcji do wdrożenia, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 140.  
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jących miasto, ale jednocześnie odzwierciedlać możliwości miasta. Wśród elemen-
tów składających się na ten pakiet – elementów oferty turystycznej miasta – można 
wyróżnić m.in. dostępność komunikacyjną miasta i możliwości połączeń z danym 
ośrodkiem, lokalną infrastrukturę turystyczną (bazę hotelową, gastronomiczną, 
rozrywkową), środowisko naturalne miasta, walory kulturowe, dziedzictwo histo-
ryczne, atrakcje turystyczne itd. Składniki tejże oferty powinny zależeć od potrzeb 
konkretnych grup turystów, które zostały zidentyfikowane na etapie określenia grup 
docelowych istotnych z punktu widzenia założonych celów rozwoju miasta20.  
 Ważnym instrumentem tożsamości miasta, wykorzystywanym w procesie 
kształtowania pożądanego wizerunku danego ośrodka w opinii turystów, jest sys-
tem identyfikacji wizualnej. Należy pamiętać o tym, że turyści wybierają miejsce 
wypoczynku, porównując oferty wielu miast/miejscowości oferujących poszukiwa-
ne przez nich atrakcje turystyczne. Stąd też, im bardziej wyrazista jest symbolika 
miasta wykorzystywana w materiałach promocyjnych, tym większe szanse na to, że 
skupi ona uwagę turystów w pierwszej fazie wyboru miejsca odpoczynku. Tury-
styczny wizerunek miejsca jest w dużej mierze budowany w oparciu o zdjęcia, 
filmy, widokówki, przewodniki turystyczne udostępniane w ramach działalności 
promocyjnej danego ośrodka. W związku z tym miasta powinny zadbać o przygo-
towanie, a następnie dystrybucję takich materiałów wizualnych, które nie tylko 
prezentują atrakcje turystyczne danego miejsca, ale także ukazują pewne możliwo-
ści doświadczeń, jakie turysta może zdobyć, odwiedzając dane miejsce. Niezwykle 
ważny jest także przemyślany dobór symboli miasta, które będą wykorzystywane w 
działalności promocyjnej ośrodka w odniesieniu do turystów (obiekty, wydarzenia, 
znane osobistości itd.). Wybór symboli musi być spójny z założonym wizerunkiem 
docelowym miasta, a także powinien nawiązywać do specyfiki poszczególnych 
segmentów turystów, uwagą których miasto jest szczególnie zainteresowane. Waż-
ną rolę w budowie systemu identyfikacji wizualnej miasta w odniesieniu do tury-
stów może też odegrać chwytliwy slogan (ukazujący korzyści, jakie turysta może 
mieć w związku z przyjazdem do danego miasta)21. 
 Umiejętne „sprzedanie” informacji na temat atrakcyjności turystycznej miast 
wymaga podjęcia wielu działań komunikacyjnych. W szczególności cele działań z 
zakresu kształtowania wizerunku miasta kierowanych do turystów mogą obejmo-
wać: 

 informowanie o istnieniu danego miasta – dostarczanie faktów dotyczących 
jego specyfiki,  

 przekonywanie do jego odwiedzenia – komunikowanie przekazu emocjo-
nalnego i potencjalnych korzyści, 

 przekonywanie o prawdziwości i aktualności proponowanego wizerunku.  

                                                 
20  Ibidem, s. 140.  
21  Ibidem, s. 141–142.  
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 Ze względu na swój masowy charakter podstawowym instrumentem komuni-
kacji wizerunku miasta w odniesieniu do turystów jest reklama. W związku z tym, 
że jest to jednak forma dość kosztowna, władze lokalne mogą inicjować wspólne 
przedsięwzięcia w zakresie reklamy zbiorowej, np. wspólne publikowanie materia-
łów dla turystów (folderów, broszur wielojęzycznych, przewodników). Kolejnym 
instrumentem komunikowania się z potencjalnymi turystami, którzy mogą odwie-
dzić dane miasto, jest public relations. W kreowaniu pożądanego wizerunku miasta 
szczególne znaczenie może mieć organizowanie study tours dla dziennikarzy pism 
kreujących regiony turystyczne, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wydawa-
nie materiałów reklamowych (kolorowych folderów z ofertami dla podmiotów 
turystycznych, map, planów, filmów), wsparcie wydawnictwa gazet z wkładkami 
dotyczącymi turystyki, uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych22.  
W odniesieniu do turystów stosuje się także narzędzia promocji sprzedaży. Turyści 
zwykle przyjeżdżają do miasta na krótko i chętnie korzystają ze wszystkich ofero-
wanych korzyści dodatkowych (np. dodatkowe formy rozrywki i zabawy, publiczne 
losowanie nagród, udział w konkurach, bezpłatne zwiedzanie jakiegoś obiektu itd.). 
W pozyskaniu segmentu turystów ważną rolę odgrywa także sprzedaż osobista. 
Narzędzie to jest szczególnie ważne w przypadku nabywców dłuższych, droższych 
i bardziej wyszukanych ofert turystycznych, kiedy to kompetencje, uprzejmość  
i profesjonalizm osób oferujących usługi turystyczne może doprowadzić do bardzo 
korzystnych aktów sprzedaży23. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Turystyka stanowi siłę napędową rozwoju regionalnego i lokalnego. Sukces  
w rozwoju turystycznym danego miejsca przyczynia się do wzrostu poziomu za-
trudnienia lokalnej społeczności, wzrostu dochodów, a także tworzy wiele korzyści 
dla władz terytorialnych. Każde miasto, stanowiące destynację turystyczną, powin-
no troszczyć się o to, jak zachęcać turystów do kolejnych wizyt i jak zadbać o to, by 
turyści odwiedzający dane miejsce rekomendowali je innym potencjalnym odwie-
dzającym. W literaturze przedmiotu funkcjonuje zgodne przekonanie co do tego, że 
wizerunek określonego miejsca wpływa na zachowania ludzi na rynku turystycz-
nym, obejmujące wybór miejsca wypoczynku, a w konsekwencji jego ocenę odno-
śnie do przyszłych decyzji związanych ze spędzaniem wakacji24. 

                                                 
22  H. Kiryluk, Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrod-

niczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2005, s. 212–228. 

23  M. Czornik, Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, 
s. 94–95.  

24  Ch. Ching-Fu, T. DungChun, How destination image and evaluative factors affect beha-
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 Na zakończenie warto podkreślić, że miasta od dawna miały potrzebę odróż-
niania się od siebie, podkreślania własnej indywidualności w dążeniu do realizacji 
celów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Świadome próby podejmowane 
przez władze lokalne w celu kształtowania własnej tożsamości i promowania jej  
w odniesieniu do różnych grup odbiorców miejskiej oferty (w tym także do tury-
stów) są tak stare, jak stare jest funkcjonowanie samorządów. „Propagowanie” 
miasta, czyli kształtowanie jego założonego wizerunku nie jest więc ideą nową, ale 
współcześnie stało się niezwykle popularne w wyniku wzrastającej konkurencji 
pomiędzy miejscami, jak też w związku ze spadkiem efektywności tradycyjnych 
instrumentów miejskiego planowania25. Szczególnie istotne staje się jednak  
w przypadku miast realizujących funkcje turystyczne, walczących o przyciąganie 
turystów, stanowiących „być albo nie być” danej destynacji.  
 
 

SHAPING THE IMAGE OF THE TOURIST DESTINATION 
 
 

Summary 
 

 Most communities and places are actively seeking to increase their share in the 
tourism industry. Tourism not only produces jobs and income, but more subtly gene-
rates spin-off decisions regarding business locations or new residents. On the other 
hand, new demographic, socioeconomic and technological tendencies, as well as high 
competition among tourist destinations have recently been identified in tourism. In this 
sense, it should be emphasized that destinations compete based on their perceived im-
ages relative to competitors in the marketplace. Consequently, it is necessary to develop 
a positive image of the tourist destination in target markets to achieve a real competitive 
advantage.  
 In this context the aim of this paper is describing the main elements of market 
orientation at management of the image of tourist destination.  
 

Translated by Ewa Glińska  
 
 

                                                                                                                        

vioral intentions? “Tourism Management” 2007, Vol. 28, s. 1115–1122.  
25  M. Kavaratzis, G.J. Ashworth, City branding: an effective assertion of place identity or a 

transitory marketing trick?, “Journal of Economic and Social Geography” 2005, Nov., Vol. 96, 
Issue 5.  



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   
NR 591 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 53 2010 
 
 
 
 

MIROSŁAW JANUSZEWSKI 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu 
 
 
 

FINANSOWANIE INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH  
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Możliwości wyboru sposobu postępowania w sferze inwestycji turystycznych 
zależą nie tylko od warunków i reguł ustalania celów i kierunków rozwoju obszaru 
turystycznego, ale także od sposobów i środków ich realizacji. W procesie inwe-
stowania w turystykę występują silne zależności między działalnością przedsię-
biorstw i jednostek samorządu terytorialnego, głównie szczebla gminnego i woje-
wódzkiego. Samorząd z jednej strony sam podejmuje działalność inwestycyjną, a  
z drugiej – jego działania tworzą klimat inwestycyjny, który warunkuje zaintereso-
wanie kapitału prywatnego regionem. Pozytywne nastawienie samorządu teryto-
rialnego daje również podstawę do realizacji wspólnych przedsięwzięć publiczno- 
-prywatnych. 
 Celem niniejszego artykułu jest analiza wielkości angażowanego kapitału  
w turystyczne inwestycje publiczne i prywatne oraz identyfikacja źródeł ich finan-
sowania. 
 Realizację celu artykułu umożliwiło przeprowadzone badanie 58 celowo do-
branych turystycznych gmin województwa dolnośląskiego oraz 135 przedsiębiorstw 
turystycznych zlokalizowanych na ich terenie.  
 
 
1. Finansowanie inwestycji turystycznych – ujęcie teoretyczne 
 
 Inwestycje turystyczne są pojęciem wieloznacznym i niejednorodnym, stąd 
wymagają wyjaśnienia. Przez inwestycje turystyczne należy rozumieć ponoszenie 
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nakładów w bazę materialną służącą turystom w teraźniejszości; efekty tych inwe-
stycji powinny być widoczne w przyszłości. Inwestycja jest w istocie bieżącym 
wyznacznikiem dla przyszłych korzyści. Ale teraźniejszość jest względnie dobrze 
znana, natomiast przyszłość to tajemnica. Zatem inwestycja jest wyrzeczeniem się 
pewnego dla niepewnej korzyści1. 
 W artykule przyjęto szerokie rozumienie pojęcia „inwestycji turystycznych”, 
przyjmując, że pod tym określeniem będą zawarte zarówno inwestycje stricte tury-
styczne, jak również inwestycje dotyczące procesów o znacznie pojemniejszej tre-
ści, które oddziałują na turystów i mieszkańców, czyli inwestycje paraturystyczne2. 
 Jedną z istotnych barier realizacji inwestycji turystycznych jest dostęp do 
źródeł ich finansowania.  
 Inwestycje, ze względu na źródła finansowania, można podzielić na: 

 inwestycje prywatne, 
 inwestycje publiczne, 
 inwestycje publiczno-prywatne3. 

 W procesie inwestowania w bazę materialną turystyki angażowane są głównie 
środki pochodzące od prywatnych inwestorów oraz z budżetu centralnego, regio-
nalnego i lokalnego. Do działań podejmowanych przez prywatnych inwestorów 
należą głównie inwestycje stricte turystyczne. Środki budżetowe angażowane są 
przede wszystkim w odnawianiu dóbr kultury narodowej, wytyczaniu obszarów  
o szczególnie atrakcyjnych walorach naturalnych oraz ich ochronie. Inwestycje 
paraturystyczne realizowane są jako środek zachęty dla przyszłych inwestorów4. 
 Wśród wydatków jednostek samorządu terytorialnego (JST) na cele inwesty-
cyjne w turystyce można wskazać: 

 wydatki bezpośrednie, do których zaliczono te, które wynikają z partycy-
pacji samorządów w budowie obiektów turystycznych, obiektów sportowo- 
-rekreacyjnych, renowacji dóbr kultury, budowy ścieżek, kładek i innych 
udogodnień dla turystyki specjalistycznej czy weekendowej; 

                                                 
1  Na podstawie: K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapi-

tał prywatny na zasadach Project Finance, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 
2005, s. 61–62. 

2  Por. I. Jędrzejczyk, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów inwestycyj-
nych w regionie, w: Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwo-
ju zrównoważonego, część II, Partnerstwo publiczno-prywatne w procesie kształtowania oferty 
turystycznej regionu, red. I. Jędrzejczyk, Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 84–85; Kompen-
dium wiedzy o turystce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 
2002, s. 243–244. 

3  Ł. Nawrot, Uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych w gminie, w: Turystyka  
w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe nr 53, Akademia Ekono-
miczna w Poznaniu, Poznań 2004, s. 175. 

4  Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa–Poznań 1999, s. 12–13. 
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 wydatki pośrednie, do których zaliczono część inwestycji samorządowych 
przeznaczonych na poprawę infrastruktury technicznej, usługowej i ochro-
nę środowiska. 

 Do źródeł finansowania inwestycji gminnych wpływających na rozwój tury-
styki należy zaliczyć: dochody własne gminy, dotacje celowe krajowe, dotacje ce-
lowe pochodzące z funduszy i programów UE, subwencję ogólną, kapitał pocho-
dzący z rynku finansowo-kapitałowego (obligacje, kredyty, pożyczki, weksle inwe-
stycyjne, leasing komunalny)5. 
 Ograniczoność środków pochodzących z dochodów własnych, dotacji i sub-
wencji nie może być jednak wyznacznikiem realizowanych przez gminy inwestycji. 
To, czy gmina będzie inwestować, może bowiem przesądzić o jej szansach na roz-
wój w przyszłości. Dlatego odpowiedź na pytanie: konsumować czy inwestować, 
ma dla rozwoju gospodarczego gminy znaczenie podstawowe. Działanie w imię 
wspólnego dobra wymaga więc przede wszystkim zrozumienia konieczności ogra-
niczania konsumpcji na rzecz inwestycji, ale także umiejętności zrealizowania ta-
kich ograniczeń w praktyce6. Realizacja tych założeń nie jest jednak prosta, gdyż 
istotne ograniczenia do prowadzenia racjonalnej polityki inwestycyjnej, prowadzo-
nej wyłącznie w ramach środków budżetowych, już na wstępie jest obarczone wa-
dami, co wynika z planowania budżetu, które zawsze jest planowaniem rocznym. 
Oczekiwane środki pieniężne, jakie mają być zebrane z różnego rodzaju opłat  
i podatków, są dzielone między wszystkie zgłaszane potrzeby z uwzględnieniem 
wielkości środków budżetowych7.  
 Samorządy coraz częściej sięgają po instrumenty z rynku kapitałowego. Za-
gwarantowanie organom samorządu terytorialnego możliwości pozyskiwania przy-
chodów zwrotnych zwiększa zakres i elastyczność finansowania zadań inwestycyj-
nych. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego na rynkach finansowych 
wynika z założenia, że podnoszenie poziomu serwisu usług publicznych, za dostęp 
do których ustawowo odpowiadają organy samorządu terytorialnego, wymaga ist-
nienia długu jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele takiej polityki 
działania samorządu terytorialnego na rynkach finansowych uważają, że zrówno-
ważony budżet samorządowy jest wręcz potwierdzeniem braku aktywności władz 
samorządowych w rozwiązywaniu pilnych spraw publicznych. Argumentem na 
rzecz aktywności jednostek samorządu terytorialnego na rynkach finansowych jest 
przekonanie, iż inwestycji gminnych nie należy finansować wyłącznie z dochodów 

                                                 
5  H. Janowska, Strategia finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 80. 
6  S. Słupek, Inwestycje infrastrukturalne jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego 

gminy, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja i K. Piecha, Wydaw-
nictwo AGH, Warszawa 2005, s. 264–265. 

7  L. Kurowski, Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 221. 
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podatkowych ze względu na sprawiedliwość pokoleniową, dlatego płacić za nie 
powinni również ci, którzy w przyszłości odniosą korzyści z ich realizacji. Za wy-
sokim poziomem aktywności samorządu terytorialnego na rynkach finansowych 
przemawia również to, że inwestycje prorozwojowe, które wymagają zaangażowa-
nia kredytów i pożyczek, przyczyniają się do podnoszenia poziomu konkurencyjno-
ści gmin i ich atrakcyjności lokalizacyjnej. 
 Wybór konkretnych instrumentów finansowych zależy wyłącznie od decyzji 
władz gminnych. Jednak decyzje w tym zakresie podlegają szczególnym kryteriom, 
jakimi muszą się kierować organy stanowiące i organy wykonawcze jednostek sa-
morządu terytorialnego. Kryteria te są następujące8:  

 minimalizacja kosztów pozyskania instrumentów równoważących budżet 
gminy,  

 zachowanie bieżącej płynności finansowej gminy, 
 koordynacja bieżących i przyszłych dochodów budżetów jednostki samo-

rządu terytorialnego z przyszłymi jej zobowiązaniami.  
 Na szczególną uwagę zasługuje prawo JST do emisji obligacji komunalnych. 
Korzysta z niego coraz więcej gmin, gdyż w procesie poszukiwania kapitału na 
inwestycje środki własne nie zawsze okazują się najtańszym źródłem finansowania. 
Obligacje komunalne umożliwiają rozłożenie w czasie kosztów realizacji dużych 
inwestycji (w tym zsynchronizowanie emisji z cyklem inwestycyjnym) o charakte-
rze niedochodowym (infrastruktura paraturystyczna) i dochodowym (infrastruktura 
turystyczna, np. kompleksy rekreacyjno-sportowe, obiekty widowiskowo- 
-konferencyjne). Dochody z tych ostatnich powinny być zasadniczym źródłem spła-
ty zadłużenia9.  
 O ile decyzje inwestycyjne podejmowane w sektorze publicznym mają  
w decydującej mierze podłoże polityczne, będące odpowiedzią na występujące 
potrzeby społeczne, to decyzje podejmowane przez sektor prywatny wynikają  
z przesłanek ekonomicznych, opartych na zasadach rynkowych. Przyjmując za 
kryterium źródło pochodzenia kapitału oraz prawną pozycję jego dawcy, można 
wyodrębnić finansowanie własne i finansowanie obce przedsiębiorstw turystycz-
nych. Skala możliwości finansowania inwestycji ma swoje źródło w wielkości 
środków postawionych na wstępie do dyspozycji przedsiębiorstwa oraz wynika  
z wielkości zysku netto. Najbardziej przejrzystą typologią źródeł finansowania 
inwestycji są środki wewnętrzne (samofinansowanie) i zewnętrzne. Do źródeł we-
wnętrznych zalicza się zysk zatrzymany i fundusze tworzone z zysku, do finanso-
wania zewnętrznego zaś należy kapitał założycielski (lub w zależności od formy 

                                                 
8  L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 65–72, 134–135. 
9  M. Kachniewska, Emisja obligacji komunalnych jako czynnik konkurencyjności regionu 

turystycznego, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globaliza-
cji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE, Poznań 2008, s. 83–90. 
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prawnej kapitał udziałowy, zakładowy, akcyjny) oraz kapitał obcy (pożyczki, kre-
dyty, zobowiązania, leasing, franchising, emisja obligacji i innych długotermino-
wych papierów dłużnych). 
 W celu zbudowania produktu turystycznego dostosowanego do potrzeb ryn-
kowych i utrwalenia jego marki, potrzebna jest współpraca różnych podmiotów 
sektora publicznego i prywatnego. Dzięki łączeniu aktywności i wyznaczeniu 
wspólnych celów są one w stanie osiągać efekty synergii. Realizacja zadań o cha-
rakterze użyteczności publicznej może odbywać się w oparciu o koncepcję partner-
stwa publiczno-prywatnego (PPP) na ustalonych zasadach10.  
 Literatura wskazuje różne możliwe typy współpracy pomiędzy sektorem pu-
blicznym i prywatnym. Do najbardziej popularnych form PPP należą: 

 kontrakt na usługi, 
 joint ventures, 
 koncesje, 
 systemy oparte o kontrakty buduj - użytkuj - wydzierżaw (BOT ang. Build 

- Operate - Transfer), 
 umowy leasingowe, 
 systemy finansowania oparte na funduszach społeczności lokalnych11. 

 W turystyce najczęściej spotyka się kontrakt na usługi oraz systemy oparte na 
BOT (np. Park Wodny w Toruniu, Nadmorskie Centrum Sportu, Rekreacji i Wypo-
czynku w Gdańsku, Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku, nie-
udana realizacja projektu budowy aquaparku we Wrocławiu). 
 
 
2. Źródła i sposoby finansowania inwestycji turystycznych w województwie 
dolnośląskim 
 
 Warto prześledzić zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, w wydat-
kach inwestycyjnych w turystyce. Niejednorodność turystyki powoduje problemy 
takiej analizy, dlatego uwagę skupiono na jedynej „czysto turystycznej” sekcji I  
w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. 
 

                                                 
10  J. Biliński, P. Żegleń, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma zarządzania regionem 

turystycznym, w: Kształtowanie jakości produktu turystycznego…, op.cit., s. 117–118.  
11  Więcej na ten temat: H. Janowska, Strategia finansowania..., op.cit., s. 128; I. Jędrzej-

czyk, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów inwestycyjnych w regionie,  
w: Kształtowanie jakości produktu turystycznego…, op.cit., s. 92. 
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Tabela 1 
 

Wielkość i dynamika nakładów inwestycyjnych sekcji I (działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi12) w latach 1999–2006 

 
 

Rok 
Polska województwo dolnośląskie 

Wartość 
(mln zł) 

Dynamika 
(%) 

 

Udział 
nakładów 

sekcji I (%) 

Wartość 
(mln zł) 

Dynamika 
(%) 

Udział 
nakładów 

sekcji I (%) 
2005 1133,6 109,5 0,86 74,3 116,1 0,64 
2006 1434,9 126,6 0,92 119,7 161,1 0,82 
2007 1873,0 130,5 0,98 112,0 93,6 0,64 
2008 2572,0 137,3 1,18 250,3 223,5 1,36 

 
Źródło: dane GUS, www.stat.gov.pl, 15.12.2009. 
 
 Można zauważyć (tabela 1), że nakłady inwestycyjne sekcji I stanowią, tak  
w Polsce, jak i na Dolnym Śląsku, 1% ogólnych nakładów inwestycyjnych. Wiel-
kość nakładów w latach 2005–2008 w województwie dolnośląskim rosła, osiągając 
w 2008 roku poziom 250 mln zł. 
 Przeprowadzone badania ankietowe zaprezentowano na rysunkach 1-5.  
 Wyniki badań zaprezentowane na rysunku 1 obrazują najczęściej stosowane 
przez gminne JST źródła finansowania inwestycji turystycznych. Najpopularniej-
szym źródłem (94,59%) okazały się dochody własne. Drugim w kolejności były 
bezzwrotne środki Unii Europejskiej (89,19%). Wprawdzie przyjmuje się, że środki 
pochodzące z tych funduszy i programów mieszczą się w dochodach gmin pod 
pozycją „dotacje”, lecz z uwagi na to, że nie wynikają z redystrybucji polskiego 
PKB, ich otrzymanie nie jest obligatoryjne, lecz jest skutkiem starań poszczegól-
nych gmin (uzyskanie środków unijnych uzależnione jest nie tylko od celu, na jaki 
mają być przeznaczone, lecz również od poprawności i rzetelności złożonego wnio-
sku) oraz wobec dużej ich możliwej skali wykorzystania, zostały wyodrębnione,  
a przez respondentów wskazane na drugim miejscu. Warto podkreślić w tym miej-
scu szczególną pozycję Karpacza w zakresie wykorzystania środków UE, co po-
twierdzają wysokie noty, jakie uzyskała ta miejscowość w konkursach i prowadzo-
nych rankingach, m.in. „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” w kategorii 
„Jednostka samorządu terytorialnego” – za szczególną efektywność w pozyskiwa-
niu funduszy unijnych (przyznana w dniu 22.10. 2008 roku) oraz czwarte miejsce  
w rankingu tygodnika „Wspólnota”, oceniającym pod względem wykorzystania 
środków zagranicznych ogółem na 1 mieszkańca w kategorii „Małe Miasta”.  
 Trzecim najczęściej wskazywanym źródłem (56,76%) były dotacje państwo-
we. Dopiero na kolejnych pozycjach znalazły się instrumenty pochodzące z rynku 

                                                 
12  Przed 2008 r. była to sekcja H – hotele i restauracje. 
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finansowo-kapitałowego, które reprezentowały: kredyt bankowy (37,84%) i po-
życzki (24,32%). Kolejno wskazywanym źródłem finansowania były środki finan-
sowe różnych funduszy celowych, na które wskazało 18,92% respondentów. Warte 
podkreślenia jest jeszcze jedno źródło, jakim są przychody z emisji obligacji. 
Wprawdzie z tej formy finansowania inwestycji skorzystało zaledwie 10,81% ba-
danych, lecz istotne w tym wypadku jest to, że samorządy zaczynają sięgać po in-
strumenty nowego typu. Można mieć nadzieję, że będą one coraz powszechniej 
stosowane, przyczyniając się do szybszego i lepszego zagospodarowania tych ob-
szarów. Przedstawione wyniki wskazują na to, że samorządy terytorialne w pod-
stawowym zakresie korzystają ze środków bezzwrotnych – najliczniej zaś z docho-
dów własnych. Sytuacja taka powoduje, że ciężar inwestycji ponoszą aktualni 
mieszkańcy z bieżących przychodów. 
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Rys. 1. Źródła finansowania inwestycji turystycznych w gminach 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na rysunku 2 zaprezentowano średnioroczne wielkości angażowanych środ-
ków przez JST. Gminy, przy ograniczonych dochodach i niezbędnych wydatkach 
bieżących, nie mają większych możliwości podejmowania znaczących działań in-
westycyjnych bez wsparcia zewnętrznego finansowania. Wśród badanych 50% 
umiejscawia wielkość średniorocznych nakładów na poziomie do 0,5 mln zł. Nie są 
to więc nakłady, które w zasadniczy sposób mogłyby wpłynąć na poprawę posiada-
nej infrastruktury turystycznej. Pozytywnie należy odnieść się do sytuacji, że więk-
szość gmin korzysta ze środków unijnych, chociaż patrząc przez pryzmat wydatko-
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wanych kwot, są to środki wykorzystywane w dalszym ciągu w bardzo ograniczo-
nym zakresie. Tylko w 3,00% gmin średnioroczne nakłady przekraczają kwotę 5,0 
mln zł.  

Do 0,05 mln 
8%

Od 0,05 mln do 
0,10 mln zł

22%

Od 0,10 do 0,25 
mln zł         
14%

Od 1,00 do 2,50 
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19%

Od 0,25 do 0,50 
mln zł

6%

Od 0,50 do 1,00 
mln zł
22%

Powyżej 
5 mln zł

3%

 
Rys. 2. Średnioroczna wielkość angażowanych środków na realizację inwestycji tury-
stycznych w latach 2005–2007 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Inwestycje turystyczne realizowane są głównie przez inwestorów prywatnych, 
co wiąże się z koniecznością korzystania z różnorodnych źródeł ich finansowania. 
Wyniki badań (rysunek 3) wskazują, że przedsiębiorcy turystyczni w województwie 
dolnośląskim najchętniej bazują na zysku operacyjnym (74,42%) i kredycie banko-
wym (63,95%). Instrumenty takie jak factoring, franchising, emisja papierów dłuż-
nych, venture capital nie należą do takich źródeł, po które inwestorzy turystyczni 
chętnie sięgają. Biorąc pod uwagę konieczność łączenia własnych i obcych środ-
ków finansowych, inwestorzy wolą dokonać wpłat na kapitał własny, wykorzystać 
leasing, zwiększyć zobowiązania wobec kontrahentów niż skorzystać z nowocze-
snych, mało znanych, a zatem – według respondentów – ryzykownych źródeł. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, że co trzeci inwestor próbuje wykorzystać bez-
zwrotne środki Unii Europejskiej i prawie co drugi je otrzymuje. Należy zaznaczyć, 
że w wielu przypadkach dostęp do tych środków wiąże się z poniesieniem określo-
nych kosztów, wynikających z ich odpowiedniego (spełniającego określone wymo-
gi) przygotowania.  
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Rys. 3. Wykorzystywanie źródeł finansowania inwestycji turystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wybór instrumentów finansowania inwestycji jest zależny od dostępności 
kapitału, kosztu kapitału, wiedzy na temat form finansowania i innych czynników. 
Stąd zapytano badanych, co w ich przypadku zadecydowało o wyborze źródeł fi-
nansowania realizowanych inwestycji. Inwestorzy deklarują (rysunek 4), że na 
decyzje wpłynęły przede wszystkim kryteria ekonomiczne (66,28%) i dostępność 
do źródeł finansowania (48,84%). Należy zwrócić uwagę, że oferta i działania pro-
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mocyjne kapitałodawców miały nieznaczny wpływ na zachowania inwestorów 
turystycznych. Przedsiębiorcy kierowali się względami minimalizacji ryzyka finan-
sowego, stąd wybierali te instrumenty, o których najwięcej wiedzieli. Pojawia się 
zatem wniosek o niskim stopniu świadomości badanych inwestorów w zakresie 
możliwych rozwiązań finansowych, szerzej wykorzystywanych w krajach wysoko 
rozwiniętych.  
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Rys. 4. Czynniki decydujące o wyborze źródeł finansowania inwestycji turystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Warto zwrócić uwagę na wartość jednostkową przeciętnej inwestycji (rysunek 
5). Najwięcej, bo aż 36% inwestorów zaangażowało się w działania inwestycyjne 
od 100.000 do 250.000 zł. Grupa inwestorów lokujących ponad 5 mln zł stanowiła 
11% ogółu przedsiębiorców prowadzących przedsięwzięcia inwestycyjne. 
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Rysunek 5. Wielkości angażowanych środków finansowych na realizację inwestycji 
turystycznych w latach 2005–2007 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Podsumowanie 
 
 Przyjmując, że władze samorządowe doceniają wagę inwestycji w bazę mate-
rialną turystyki i ich znaczenie dla rozwoju regionu, należy wskazać, że: 

 wielkość środków publicznych angażowanych w inwestycje turystyczne 
jest niewystarczająca, 

 JST ze względu na sprawiedliwość pokoleniową powinny angażować  
w większym zakresie niż obecnie środki obce i instrumenty rynku kapita-
łowego. 

 Inwestorzy prywatni w województwie dolnośląskim znajdują dobre warunki 
do inwestowania i chętnie angażują kapitał w różne przedsięwzięcia inwestycyjne 
w turystyce. Należy przypuszczać, że dostępne środki z programów UE przyczynią 
się do większej skali inwestycji obu grup inwestorów. 
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TOURISM INVESTMENTS FINANCING IN LOWER SILESIA REGION 
 
 

Summary 
 
 In the process of investing in tourism tangible assets there are involved resources 
originating from private investors, as well as the means from central, regional and local 
budget. The objective of the article is to analyze the size of capital involved in public 
and private tourism oriented investments, as well as the identification of their financing 
sources. On the basis of conducted research one may assume that the size of public 
means engaged in tourism investments is insufficient and covered mainly from own 
resources at the disposal of tourism units and non-returnable external sources, Private 
investors in Lower Silesia region encounter good conditions for making investments 
and are willing to invest capital in diversified investment projects in tourism. 
 

Translated by Hanna Fujak 
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TURYSTYKA SOCJALNA JAKO NARZĘDZIE MINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH 
SKUTKÓW SEZONOWOŚCI W REGIONACH TURYSTYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Mimo pewnych zawirowań w konsumpcji usług turystycznych w 2009 roku, 
jakie spowodował światowy kryzys gospodarczy, można bez wątpienia stwierdzić, 
że turystyka posiada istotne znaczenie dla całej gospodarki europejskiej. Czynniki 
determinujące jej rozwój, a także pozytywne i negatywne skutki z owego rozwoju 
wynikające, nie ograniczają się zazwyczaj do granic terytorialnych czy gospodarki 
wybranego państwa. Stąd zjawiska takie jak: sezonowość, nadmierna ekspansja 
turystyczna w sferze przyrodniczej i kulturowej czy terroryzm stanowią wspólny 
problem. Turystyka bowiem w dzisiejszej rzeczywistości to „organizm posiadający 
macki” rozrzucone po kontynencie (i nie tylko), między którymi musi zachodzić 
ciągła wymiana informacji, usług i towarów przy wykorzystaniu w kontaktach no-
woczesnych technologii. Jakiekolwiek próby izolacji kraju od tak zorganizowanej 
turystyki są jednoznaczne z rezygnacją z korzyści, jakie w sferze zatrudnienia  
i rozwoju gospodarczego ona przynosi. Dlatego też dofinansowanie podróży tury-
stycznych przestaje ograniczać się jedynie do zapewnienia powszechnego dostępu 
do turystyki dla mieszkańców własnego kraju, ale staje się narzędziem kreowania 
popytu na dobra i usługi turystyczne w określonym miejscu i czasie, umożliwiając 
tym samym minimalizowanie sezonowości w regionach recepcji turystycznej. 
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1. Istota turystyki socjalnej 
 
 Rozwój turystyki socjalnej wynika z uznania powszechnego prawa, jakie po-
siada każdy człowiek do wolnego czasu, wypoczynku i rozwoju osobistego. We-
dług Komisji Europejskiej „turystyka socjalna to działalność organizowana w nie-
których państwach przez stowarzyszenia, spółdzielnie i związki zawodowe, której 
celem jest zapewnienie możliwości podróżowania jak największej liczbie osób,  
a w szczególności osobom należącym do najmniej uprzywilejowanych grup społe-
czeństwa”1. Niestety definicja ta, podobnie jak próba określenia turystyki socjalnej 
przez BITS jako „wszelkie koncepcje i zjawiska związane z udziałem w turystyce 
grup społecznych o niskich dochodach, możliwe dzięki dokładnie określonym in-
strumentom socjalnym”2 nie wyczerpuje istoty zagadnienia.  
 Jak pokazują przytoczone definicje, turystykę socjalną można definiować  
w sposób wąski, ograniczając jej beneficjentów do osób, które ze względu na nie-
korzystną sytuację finansową lub stan zdrowia same nie stałyby się uczestnikami 
wyjazdów turystycznych, lub w sposób nieco szerszy, gdzie poprzez turystykę so-
cjalną organizator wypoczynku stara się kreować popyt na dobra i usługi turystycz-
ne, a uczestnikami mogą być także pracownicy prywatnych zakładów pracy czy 
nawet mieszkańcy innych państw. Beneficjentami turystyki socjalnej stają się zaś 
nie tylko osoby korzystające z usług turystycznych, ale także podmioty owe usługi 
świadczące, a także miejsca recepcji turystycznej. Stąd też najpełniejsze definiowa-
nie turystyki socjalnej uwzględnia następujące kryteria: 

 wspomaganie uczestnictwa w turystyce (zwłaszcza grup mniej aktywnych 
turystycznie), 

 uczestnikiem wyjazdu socjalnego może być każdy, kto spełni wymogi for-
malne stawiane przez podmiot współfinansujący/finansujący uczestnictwo 
w turystyce,  

 sprzyjanie integracji lokalnej społeczności (mieszkaniec-mieszkaniec) i in-
tegracji turystów z lokalną społecznością (mieszkaniec-turysta), 

 społeczny charakter działalności nie stanowi przeszkody dla konkurencyj-
ności podejmowanych działań, 

 korzyści z realizacji turystyki socjalnej przejawiają się w sferze społecznej 
i ekonomicznej oraz dotyczą nie tylko uczestników wyjazdu, ale także jej 
organizatorów, regionów turystycznych, a pośrednio także państwa.  

 Początkowo turystyka socjalna miała jedynie znaczenie społeczne, dopiero  
z czasem dostrzeżono w niej narzędzie kreowania popytu na dobra i usługi tury-

                                                 
1  Różne koncepcje turystyki socjalnej: ewolucja podaży i popytu, Komisja Europejska, 

XXIII Dyrekcja Generalna, Dział Turystyki 1993, w: Opinia Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie (2006/C 318/12), s. 2, dostępna na 
stronie www.eur-lex.europa.eu. 

2  Ibidem, s. 2. 



Turystyka socjalna jako narzędzie… 151

styczne. Początków dotowania wyjazdów turystycznych należy upatrywać w reali-
zowanych w pierwszej połowie XX wieku w Szwajcarii i Francji obozach sporto-
wych, których uczestnikami była młodzież pochodząca ze słabiej sytuowanych 
rodzin, a inicjatorem wyjazdów były organizacje społeczne3. Jednak już po II woj-
nie światowej zaczął rozwijać się odmienny model turystyki socjalnej, w której rolę 
dofinansowania uczestnictwa w turystyce w znacznej części przejęło państwo. Tak 
realizowana turystyka socjalna miała miejsce w Polsce, ale także we Francji, Wło-
szech czy Hiszpanii. Lata 50. i 60. XX wieku to czas, gdy koordynowaniem tury-
styki socjalnej zajęły się specjalnie do tego celu powołane organizacje i stowarzy-
szenia. W 1963 roku powstało działające do dziś Międzynarodowe Biuro Turystyki 
Socjalnej (Bureau Internationale laTourisme Social – BITS)4. W Polsce w celu 
upowszechniania uczestnictwa w turystyce powstało m.in. PTTK, a zapewnienie 
wypoczynku klasie robotniczej stanowiło główne zadanie dla Funduszu Wczasów 
Pracowniczych. Obecnie turystyka socjalna jest różnie pojmowana w poszczegól-
nych krajach, różne jest także zaangażowanie państwa w jej realizację. Wynika to 
m.in. z uwarunkowań historycznych i ideologicznych (w tym siły związków zawo-
dowych) oraz poziomu rozwoju ekonomiczno-społecznego kraju.  
 Organizatorem wyjazdów turystycznych i/lub jednostką dotującą lub finansu-
jącą tę formę spędzania wolnego czasu mogą być m.in.: 

 administracja rządowa, (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej – wycieczki 
edukacyjne „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni, dofi-
nansowanie od 30 do 70%),  

 stowarzyszenia (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), 
 kluby, koła zainteresowań (sportowe, kulturalne), 
 związki zawodowe, 
 związki i organizacje wyznaniowe, 
 fundacje (Fundacja „Mam Marzenie”), 
 spółdzielnie konsumenckie (Włochy, Wielka Brytania), 
 prywatne przedsiębiorstwa. 

 
 
2. Beneficjenci turystyki socjalnej  
 
 Obecnie turystyka socjalna przestaje być postrzegana jedynie jako forma prak-
tycznej realizacji powszechnego prawa do udziału w turystyce, a coraz częściej 
stanowi wykorzystywane w sposób świadomy narzędzie interwencyjnego lub dłu-
gofalowego wspierania rozwoju (lub utrzymania na zadowalającym poziomie) tury-

                                                 
3  Ibidem, s. 3. 
4  M. Łazarek, R. Łazarek, Gospodarka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, War-

szawa 2002, s. 185. 
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styki w regionach, poszerzając tym samym listę jej beneficjentów. W dobie globali-
zacji korzyści z realizacji turystyki socjalnej wyszły już dawno poza grupę osób, 
które dzięki wsparciu finansowemu mogły stać się uczestnikami wyjazdów tury-
stycznych.  
 W aktualnie realizowanym modelu turystyki socjalnej można bowiem wyróż-
nić cztery kategorie jej beneficjentów i są to: 

 uczestnicy wyjazdu turystycznego, 
 miejsce zamieszkania dotowanych uczestników wyjazdu turystycznego 

(społeczność, firmy) – tzw. miejsce emisji turystów, 
 miejsce recepcji turystycznej (społeczność, firmy), 
 państwo. 

 Jak już wcześniej wspomniano, uczestnikiem turystyki socjalnej może być 
każdy, kto spełni wymogi formalne, stawiane przez podmiot współfinansują-
cy/finansujący uczestnictwo w turystyce. Tym samym zależnie od tego, kto dotuje 
wyjazd turystyczny, jego beneficjentem może być np. uczestnik pielgrzymki, zgru-
powania sportowego, harcerz, a nawet pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej 
korzystający bezpłatnie z bazy resortu. Być może należałoby w tym miejscu wyod-
rębnić pojęcie turystyki dotowanej, które zdaje się być szersze znaczeniowo od 
typowej turystyki socjalnej skierowanej do grup społecznych, które głównie ze 
względu na swoją sytuację finansową lub życiową (zły stan zdrowia własny lub 
bliskiej osoby) są mało aktywne turystycznie. W związku z tym najczęściej benefi-
cjentami turystyki socjalnej (zgodnie z jej wąskim traktowaniem) są dzieci i mło-
dzież wychowująca się w trudnych warunkach ekonomicznych i/lub społecznych,  
a także osoby niepełnosprawne oraz starsze. Ze względu na fakt, że przedmiotem 
rozważań jest wskazanie turystyki socjalnej jako narzędzia minimalizowania nega-
tywnych skutków sezonowości, w dalszej części opracowania szczególna uwaga 
zostanie poświęcona seniorom. 
 Należy w tym miejscu podkreślić, że w odróżnieniu od uczestników turystyki 
dotowanej beneficjenci turystyki socjalnej bez odpowiedniego wsparcia nie staliby 
się uczestnikami turystyki. W pierwszym wspomnianym przypadku dofinansowanie 
lub sfinansowanie uczestnictwa w turystyce staje się bowiem swoistym narzędziem 
kształtowania popytu turystycznego wśród beneficjentów i nie stanowi warunku 
sine qua non ich uczestnictwa w turystyce. Wsparcie finansowe konsumpcji tury-
stycznej osób, które stać na to, by aktywnie uczestniczyć w turystyce, może być 
jednak bodźcem do wydłużenia pobytu lub zwielokrotnienia odbywanych podróży, 
także poza sezonem turystycznym. 
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Rys. 1. Turystyka socjalna a turystyka dotowana 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Jak szacuje Europejska Komisja Ekonomiczno-Społeczna, około 40% obywa-
teli UE nie uczestniczy w turystyce. W Polsce w 2008 roku było to ok. 52%, przy 
czym wiadomo, że najrzadziej w wyjazdach turystycznych uczestniczą osoby 
mieszkające na wsi oraz żyjące głównie z niezarobkowych źródeł utrzymania5. Aż 
43% społeczeństwa zadeklarowało bowiem, że nie uczestniczyło w wyjazdach 
urlopowo-wakacyjnych ze względu na niski poziom zamożności, zaś 6% Polaków 
jako powód rezygnacji z wyjazdu podało swój podeszły wiek6. Tymczasem w kra-
jach wysoko rozwiniętych, gdzie seniorzy stanowią średnio 1/5 populacji, tworzą 
oni segment rynku, którym zainteresowani są nie tylko organizatorzy turystyki 
socjalnej, ale także działające na zasadach rynkowych prywatne biura podróży7. 
Biorąc pod uwagę niekorzystne dane statystyczne, wskazujące na dramatyczne 
tempo starzenia się społeczeństw, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, nale-
ży założyć, że segment ten na przestrzeni najbliższych lat szybko nabierze znacze-
nia w kontekście rozwoju całej gospodarki turystycznej, gdyż – jak wskazują staty-
styki – już w chwili obecnej seniorzy stanowią od kilku do kilkunastu procent ogółu 
turystów.  

                                                 
5  Diagnoza społeczna [2009], red. J. Czapiński, T. Panek, www.diagnoza.com, 5.10.2010. 
6  Dane Instytutu Turystyki dostępne na stronie www. intur.com.pl. 
7  J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w tu-

rystyce, „Gerontologia Polska”, tom 15, nr 1–2, s. 21–30, www.gp.viamedica.pl/darmowy-
_pdf.phtml?indeks=10&indeks_art=78. 
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Rys. 2. Uczestnictwo seniorów (≥ 65 lat) w turystyce w 2006 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (Ageing Characterises the Demo-
graphic Perspectives of the European Societes, Tourism Statistics Pocketbook). 

 
 Kolejną grupę beneficjentów turystyki socjalnej stanowi lokalna gospodarka 
oraz ludność miejsc emisji turystów, którym stwarza się możliwość uczestnictwa  
w współfinansowanych/finansowanych wyjazdach turystycznych. Bowiem – jak 
wskazują badania Instytutu Turystyki – wydatki Polaków przed podróżą w miejscu 
zamieszkania mogą wynosić od 33 do 51% wydatków turystycznych ogółem. Naj-
wyższe wydatki przed podróżą w miejscu zamieszkania Polacy ponoszą w przy-
padku wyjazdów zagranicznych. Statystyczny Polak wydaje na podróż zagraniczną 
2387 zł, z czego 1215 zł to wydatek ponoszony przed podróżą, a więc można zało-
żyć, że jest to kwota, która zasila lokalną gospodarkę w miejscu zamieszkania tury-
sty. Ze względu na fakt, że turystyka socjalna zaczyna być traktowana także jako 
narzędzie kreowania popytu (na przykładzie hiszpańskiego programu – Europe 
Senior Tourism8), można szacować, że jeśli w programie weźmie udział 10 tys. 
Polaków, to krajowa gospodarka turystyczna zostanie zasilona dodatkowo kwotą 
około 12 mln zł. Można z dość dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że gdyby 
Polska nie została zakwalifikowana do wspomnianego programu, osoby obecnie 
biorące w nim udział nie stałyby się konsumentami usług turystycznych (zwłaszcza 
poza sezonem) lub ewentualnie skorzystałyby z krajowych podróży, wydatkując 
statystycznie na ten cel mniej, tj. 941 zł na podróż w wyjazdach długookresowych 
lub tylko 344 zł na podróż w przypadku wyjazdu krótkookresowego9.  
 Jednak korzyści z rozwijania turystyki socjalnej dla miejsca emisji turystów 
przejawiają się nie tylko w postaci wydatków turystycznych, których część pozosta-

                                                 
8  Program Europe Senior Tourism obejmuje dotowane przez rząd Hiszpanii (i zaintereso-

wane regiony) wyjazdy do Andaluzji i na Baleary – 10 tys. miejsc dla mieszkańców Polski dofi-
nansowanych w wysokości 150 euro/osobę. W Polsce dystrybucją oferty zajmuje się osiem biur 
turystycznych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.europeseniortourism.eu. 

9  Dane statystyczne dotyczące przeciętnych wydatków na podróż pochodzą ze strony In-
stytutu Turystyki i dotyczą 2008 roku, www.intur.com.pl. 
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je w miejscu zamieszkania, ale także w sferze społecznej i kulturowej. Turystyka 
może bowiem stanowić narzędzie budowania kapitału społecznego, i to zarówno  
w odniesieniu do osób będących uczestnikami wyjazdów turystycznych, jak  
i w kontekście społeczności poszczególnych destynacji.  
 Beneficjentami turystyki socjalnej w miejscach recepcji turystycznej są nie 
tylko przedsiębiorcy zajmujący się bezpośrednio obsługą ruchu turystycznego, ale 
także wiele firm z nimi współpracujących i działających w ich otoczeniu. Dodat-
kową korzyścią płynącą z rozwoju turystyki socjalnej dla miejsc recepcji turystycz-
nej jest nie tylko sam dochód z turystyki, który w wielu regionach i tak jest możli-
wy do osiągnięcia, lecz możliwość jego ustabilizowania w czasie trwania całego 
roku, co najczęściej objawia się przekształcaniem sezonowych miejsc pracy w stałe 
formy zatrudnienia. Stabilność osiąganego dochodu nie pozostaje także bez wpływu 
na jakość życia mieszkańców miejsc recepcji turystycznej. Interwencyjne wspiera-
nie rozwoju turystyki socjalnej w regionie powoduje bowiem nie tylko zachowanie 
miejsc pracy, dostępność mieszkańców do atrakcji udostępnionych dla turystów, 
także poza sezonem, ale może niwelować alienację i patologię społeczną. 
 W końcu beneficjentem turystyki socjalnej (w sposób bezpośredni lub pośred-
ni) pozostaje państwo, choć nie zawsze jest ono instytucją dotującą uczestnictwo  
w turystyce. Korzyści bezpośrednie otrzymuje budżet państwa w postaci np. podat-
ków od usług świadczonych na rzecz dotowanych turystów, korzyścią pośrednią są 
zaś oszczędności w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Korzyści z rozwijania 
turystyki socjalnej w aspekcie wspomnianych grup beneficjentów przedstawiono  
w tabeli 1. 
 
 
3. Turystyka socjalna a sezonowość w regionach recepcji turystycznej 
 
 W miarę dostrzegania korzyści finansowych i społecznych, jakie leżą po stro-
nie podażowej turystyki socjalnej, coraz mniejsze znaczenie ma fakt, kto staje się 
dotowanym uczestnikiem podróży, a dużo ważniejsze jest, by zachęcony turysta 
nabył określone dobra i usługi turystyczne w określonym miejscu i czasie. Turysty-
ka socjalna może być zatem w tym przypadku traktowana jako narzędzie utrzyma-
nia odpowiedniego popytu turystycznego, szczególnie poza sezonem. Uczestnikami 
tak kreowanej turystyki socjalnej pozostają głównie seniorzy, bowiem, jak wskazu-
ją badania statystyczne, 37,5% Polaków w wieku powyżej 60 lat podejmuje podróż 
długookresową w okresie jesiennym10. Oferowanie usług po sezonie turystycznym 
gwarantuje najczęściej spokojne warunki do odpoczynku i zdecydowanie niższe 
ceny, a w przypadku seniorów cena, wykształcenie i status społeczny – to główne 

                                                 
10  H. Borne-Januła, Aktywność turystyczna emerytów i rencistów w 2000 roku, „Problemy 

Turystyki” 2001, nr 1–2, s. 33–46. 
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czynniki wpływające na ich zachowania nabywcze. 
 

Tabela 1 
 

Beneficjenci wybranych programów z zakresu turystyki socjalnej 
 

PROGRAM/ 
BENEFICJENCI 

ANCV* 
FRANCJA 

IMSERSO 
HISZPANIA 

INATEL** 
PORTUGALIA 

UCZESTNICY 7 mln osób/rok 1 mln/rok 55 tys./rok 
MIEJSCA EMISJI 
TURYSTÓW 

wydano 
granty wakacyjne o 

łącznej wartości 4,5 mln 
euro 

brak danych brak danych 

MIEJSCA 
RECEPCJI 
TURYSTÓW 

wakacyjne czeki realizu-
je ponad 140 tys. pod-

miotów 

powstało ok. 10 tys. całorocz-
nych miejsc pracy i 45 tys. 

miejsc pracy pośrednio zwią-
zanych z istnieniem programu 

powstało ponad 4 
tys. miejsc pracy 

PAŃSTWO dochód ANCV:1,2 
biliona euro 

koszt : 75 mln euro 
dochód : 125 mln euro 

brak danych 

* Krajowa Agencja Czeków Wakacyjnych, **realizowane dwa programy: Programa 
Turismo Senior, Programa Saude e Termalismo Senior 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie (2006/C 318/12), s. 2, dostęp-
na na stronie www.eur-lex.europa.eu oraz Socio-cultural and economic impact of 
INATEL PROGRAMS for the senior tourism market in Portugal, www. inatel.pt, 
www.ancv.com, Calypso Awareness Building Meeting, Social Tourism and the Crisis: 
Impacts and Opportunities, Malaga, Spain 2009. 
 
 Oczywiście w pierwszej kolejności podejmowane są próby wykreowania po-
pytu na dobra i usługi turystyczne wśród rodaków. Przykładem jest chociażby reali-
zowany od 1982 roku w Hiszpanii program IMSERSO, którego celem jest popra-
wienie jakości życia seniorów, a także zahamowanie drastycznego spadku zatrud-
nienia poza sezonem. Z programu skorzystało już blisko 9 mln osób. Biorą w nim 
udział głównie podmioty świadczące usługi noclegowe i/lub żywieniowe, położone 
w regionach szczególnie narażonych na sezonowość. W turystyce zatrudnienie 
znajduje w Hiszpanii około 10,1% społeczeństwa, sam sektor zakwaterowania ge-
neruje zaś 196 tys. miejsc pracy, z czego tylko 60% zostaje utrzymane poza sezo-
nem11. Szacuje się, że dzięki funkcjonowaniu programu IMSERSO w Hiszpanii 
powstało ok. 10 tys. całorocznych miejsc pracy i 45 tys. miejsc pracy pośrednio 
związanych z rozwojem turystyki poza sezonem. Podobny program realizowany  
w Portugalii umożliwia uczestnictwo w turystyce około 50 tys. seniorów rocznie,  
a na jego realizacji korzysta ponad 50 obiektów zbiorowego zakwaterowania, 30 

                                                 
11  European Forum of Social Tourism, Social Tourism and the Crisis, Impact of Opportuni-

ties, Malaga, Spain 2009. 
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restauracji i ponad 460 firm zajmujących się obsługą programu, w tym dystrybucją 
usług turystycznych12. Należy pokreślić fakt, że około 37% seniorów biorących 
udział w projekcie nigdy wcześniej nie korzystało ze zorganizowanego wypoczyn-
ku13. Bardzo pozytywnie oceniali oni także korzyści, jakie niesie ze sobą realizacja 
programu, zauważając nie tylko profity po stronie uczestników turystyki socjalnej, 
ale także po stronie regionu recepcji turystycznej. 
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Opinie uczestników  Programa
Tourismo Senior - Portugalia

 

Rys. 3. Korzyści wynikające z realizacji turystyki socjalnej dla seniorów Programa 
Tourismo Senior) w Portugalii, w opinii jej uczestników 

Źródło: Socio-cultural and economic impact of INATEL PROGRAMS for the senior 
tourism market in Portugal, www. inatel.pt. 

 
 Jednak w dobie globalizacji i likwidowania formalności związanych z turysty-
ką międzynarodową pojęcie „turysty dotowanego” zaczyna nabierać szerszego 
kontekstu. Innowacyjnym pomysłem w zakresie turystyki socjalnej jest bowiem 
dotowanie podróży turystycznych dla mieszkańców innych państw. Przykład pro-
gramu Europe Tourism Senior finansowanego przez rząd Hiszpanii (50%) i miejsca 
recepcyjne (50%) (w tym przypadku Andaluzję i Baleary) pokazuje, że turystyka 
socjalna może być z powodzeniem traktowana jako narzędzie minimalizowania 
negatywnych skutków sezonowości w turystyce. Budżet programu na lata 2009 
–2010 wynosi 10 mln euro, a każde wydane 1 euro ma przynieść 1,5 euro zysku, co 
daje zwrot nakładów na poziomie 150%. Uczestnikami wyjazdów mogą być senio-
rzy (wiek 55+) wybranych 15 państw europejskich wraz z osobami towarzyszącymi 
(bez ograniczeń wiekowych). Dofinansowanie do wyjazdu 1 osoby wynosi 150 
euro dla mieszkańców Polski, Węgier, Czech, Słowacji i 100 euro dla mieszkańców 
pozostałych krajów. W programie biorą udział 32 hotele kategorii 4* zlokalizowane 
                                                 

12  Ibidem, s. 24. 
13  Socio-cultural and economic impact of INATEL PROGRAMS for the senior tourism mar-

ket in Portugal, www.intel.pt, s. 10. 
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na Balearach i w Andaluzji, które łącznie przygotowały 80 tys. miejsc dla uczestni-
ków programu. Szacuje się, że w czasie trwania projektu (X.2009–V.2010)14 hotele 
sprzedadzą 500 tys. noclegów, czyli o 5,5% więcej niż zazwyczaj w tym okresie. 
Można prognozować, że sami tylko Polacy uczestniczący w programie wydadzą na 
Balearach i w Andaluzji blisko 3 mln euro15. Oczywiście realizacja programów  
z zakresu turystyki socjalnej przynosi także wiele niewymiernych korzyści dla re-
gionu recepcji turystycznej, jak choćby: popularyzacja lokalnych produktów, rze-
miosła, folkloru, co pomaga w budowaniu wizerunku i może stać się bodźcem do 
ponawiania wizyt.  
 Podsumowując powyższe rozważania, należy szczególnie podkreślić zmiany, 
jakie nastąpiły na przestrzeni czasu w sposobie pojmowania istoty turystyki socjal-
nej. Nie jest ona już tylko narzędziem upowszechniania dostępu do turystyki, ale 
pozwala w pewnym stopniu kreować popyt turystyczny w miejscu i czasie, zmniej-
szając tym samym np. negatywne skutki sezonowości dla regionu recepcji tury-
stycznej. Jak wskazują przytoczone w artykule przykłady, uczestnikami tak reali-
zowanej turystyki socjalnej (a być może turystyki dotowanej) pozostają najczęściej 
seniorzy.  
 
 

SOCIAL TOURISM AS A TOOL TO MINIMIZE NEGATIVE EFFECT  
OF SEASONAL NATURE OF TOURISM IN TOURISTIC REGIONS 

 
 

Summary 
 
 The paper shows, on the basis of social tourism programs implemented in Europe, 
that social tourism stops being viewed only as form of practical implementation of the 
common right to participate in tourism, but it more often is purposely being used as an 
intervention tool or a long-term tool supporting tourism development in different re-
gions (or maintaining tourism on satisfactory level) which at the same time increases the 
number of its beneficiaries. Social tourism is becoming a tool for the creation of de-
mand for tourist goods and services in a given time and place, which allows for mini-
mizing the seasonality of tourism and its negative effects in touristic regions. 
 

Translated by Joanna Kosmaczewska 

                                                 
14  Pierwotnie program miał działać do kwietnia, jednak ze względu na duże zainteresowa-

nie został przedłużony do maja 2010. 
15  Szacunki własne na podstawie (10 000 miejsc x 1172 zł (średnie wydatki wg IT) = 

11720000:4,2 = 2790476,1. 
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„BE BERLIN” – MARKETING MIASTA I MARKETING SPOŁECZNY  
JAKO INSTRUMENTY KREOWANIA IMAGE’U MIASTA ORAZ WARTOŚCI 

DODANEJ DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW NA PRZYKŁADZIE STOLICY 
NIEMIEC  

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nie tylko ze względu na przyciąganie uwagi turystów coraz więcej miast de-
cyduje się na kreowane własnej marki (image’u miasta), która kojarzy się obywate-
lom i przyjezdnym z czymś pozytywnym, godnym uwagi, wartym zobaczenia. 
Marketing terytorialny może obejmować swoim zasięgiem nie tylko miasto, ale 
także region, np. taki, który wyróżnia się spośród innych ukształtowaniem terenu, 
szczególnymi walorami środowiska naturalnego (np. dużą liczbą jezior) lub innym 
cechami charakterystycznymi. W Niemczech inicjatywy takie realizowane są na 
każdym poziomie – na poziomie kraju federalnego, np. w Dolnej Saksonii (Niede-
sachen – immer einen Schritt voraus, Nordrhein-Westfalen: We love the new), re-
gionu (Ruhrgebiet: Ein starkes Stück Deutschland, Oberpfalz – dort, wo Potential 
zu Hause ist), miasta (Chemnitz: Stadt der Moderne, Delmenhorst: Da geht was, 
Würzburg: Würzburg macht Spaß, Berlin – be berlin). 
 Branża turystyczna jako branża usługowa odgrywa coraz większe znaczenie. 
Spędzanie urlopu w kraju nabrało w ostatnich latach znowu większego znaczenia, 
nie tylko ze względu na wysokie koszty urlopów za granicą, ale także ze względu 
na zainteresowanie własną kulturą. Zwłaszcza w centralnych dzielnicach Berlina 
można napotkać na ślady podziału miasta na „Wschód” i „Zachód”. Miasto lub 
region nie są jednak tylko atrakcjami turystycznymi, ale także miejscami zamiesz-
kania oraz centrami gospodarczymi i jako takie mogą oddziaływać na swoje oto-
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czenie w celu przyciągania potencjalnych mieszkańców i inwestorów. 
 Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie cech marketingu miasta  
i marketingu społecznego na przykładzie niemieckiej stolicy – Berlina. Idea kre-
owania wizerunku tego miasta jako atrakcji turystycznej nie jest nowa. Program 
„Berlin warty podróży” realizowano już od 1955 roku. Drugi program „be berlin” 
jest nową inicjatywą zapoczątkowaną w 2008 roku i jako marketing społeczny re-
alizuje szersze zadania. 
 
 
1. Marketing terytorialny i jego istota 
 
 Marketing terytorialny (place´s marketing) jest koncepcją zarządzania jed-
nostkami osadniczymi (miastem, wsią, regionem) w warunkach gospodarki rynko-
wej przy uwzględnieniu interesu mieszkańców, będących główną grupą odniesienia 
i wykorzystaniu dostępnych zasobów dla ich dobra. Marketing terytorialny, w tym 
zwłaszcza marketing miast, rozwinął się na wzór amerykańskiego i angielskiego 
odpowiednika citymarketing, citymanagement1, opartych na podejściu do miasta 
jako produktu wyróżniającego się atrakcyjnością i konkurencyjną ofertą. Kreowanie 
wizerunku tego produktu leży w gestii administracji publicznej przy wsparciu  
o branżę gastronomiczną i hotelarską, a także inne podmioty działalności gospodar-
czej. 
 Podstawowym celem marketingu terytorialnego jest „wpływanie na opinie, 
postawy i sposoby zachowywania się wewnętrznych i zewnętrznych grup zaintere-
sowanych klientów”, realizowane przy pomocy celów strategicznych2. Determinan-
tami rangi działalności marketingowej są m.in. wielkość jednostki terytorialnej, jej 
zasobność, liczebność pracowników obsługujących projekt, a także zakres ich kom-
petencji. Często korzysta się z usług profesjonalnych agencji, ponieważ przedsię-
wzięcia marketingowe mają charakter zbyt złożony i specjalistyczny, aby służby 
administracyjne jednostki osadniczej mogły zrealizować je same. 
 Ponieważ koncepcja marketingu terytorialnego jest adaptacją koncepcji zarzą-
dzania marketingowego z sektora prywatnego, dla którego marketing jest „sztuką 
tworzenia czegoś prawdziwie wartościowego w ocenie klienta”3, możliwe jest za-

                                                 
1  W anglojęzycznym ujęciu citymarketing odpowiada polskiemu marketingowi miast.  

W ujęciu niemieckojęzycznym citymarketing jest pojęciem węższym i dotyczy jedynie centrum 
miasta, w tym np. ożywiania centrów miast lub zapobiegania przenoszenia się obiektów handlo-
wych do dużych centrów handlowych poza centrum w celu utrzymania lub pobudzenia ich atrak-
cyjności dla mieszkańców. Pojęciu marketing miast, dotyczącym całego miasta jako jednostki, 
odpowiada w terminologii niemieckiej Stadtmarketing. 

2  A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, War-
szawa 2007, s. 22. 

3  Ph. Kotler, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wyd. Rebis, 
Poznań 2004, s. 16. 
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stosowanie wszystkich tych instrumentów, które nie wiążą się bezpośrednio z reali-
zowaniem zysków. Po dostosowaniu koncepcji do sektora non profit możliwe jest 
tworzenie obrazu, wizerunku miasta (town design, town identity, place identity) 
wzorowane na stosowanej w przedsiębiorstwach strategii tworzenia jednolitego 
wizerunku – corporate identity. Do stworzenia całościowej koncepcji kreowania 
obrazu miasta wykorzystywane są elementy identyfikacji wizualnej, np. herb mia-
sta, jego symbole (postacie, budynki).  
 Pomimo że miasta, gminy i regiony nie biorą udziału w rynkach, to jednak 
konkurują ze sobą, zwłaszcza kiedy ich cechy strukturalne są do siebie zbliżone,  
a rywalizacja ta dotyczy następujących elementów: 

 pozyskiwania inwestorów i osiedlania się firm na ich terenie, 
 pozyskiwania wykwalifikowanej siły roboczej, 
 pozyskiwania mieszkańców i turystów, 
 osiedlania się renomowanych instytutów badawczych i naukowych, 
 organizowania targów i imprez sportowych, 
 pozyskiwania zwrotnych i bezzwrotnych środków na rozwój. 

 W tym kontekście marketing terytorialny może mieć pozytywny wpływ na 
niwelowanie regionalnych nierówności (dysparytetów) rozwojowych lub polepsze-
nie konkurencyjności danego obszaru. Znaki charakterystyczne i walory danych 
miejsc bądź obszarów pozwalają im na wykreowanie wizerunku i zwrócenie uwagi 
potencjalnych klientów, np. firm szukających miejsca inwestycji, turystów, miesz-
kańców. 
 Dotychczas cele i obszary działania marketingu miast realizowane były i nadal 
są w Niemczech w sześciu obszarach działania4: 

1. Promowanie centrum miasta (osiedlanie się obiektów handlowych, podno-
szenie atrakcyjności). 

2. Reklamowanie miasta i tworzenie jego profilu (wyodrębnienie cech cha-
rakterystycznych i odróżniających dane miasto od innych). 

3. Kooperacja z osobami prywatnymi (kooperacja i komunikowanie się part-
nerów prywatnych i administracji terenowej). 

4. Strategia i informacja (strategiczne ukierunkowanie rozwoju miasta, infor-
mowanie obywateli o rozwoju miasta). 

5. Stworzenie wizji (misji) skierowanej do grup zainteresowanych odbiorców5 
(polityka jakości miasta, analiza mocnych i słabych stron miasta, moderni-
zowanie administracji, zrozumienie potrzeb obywateli i przedsiębiorstw ja-
ko „klientów” miasta). 

                                                 
4  Por. St. Hohn, Public Marketing. Marketing-Management für den Öffentlichen Sektor, 

Gabler, Wiesbaden 2007, s. 19; zestawienie na podstawie ankiet ok. 300 miast biorących udział  
w badaniu. 

5  Analogicznie do polityki jakości przedsiębiorstw. 
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6. Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej (zachęcenie przedsiębiorstw 
do osiedlania się na terenie miasta). 

 Marketing miasta musi wzbudzać emocje i pozwalać identyfikować się z daną 
marką. O atrakcyjności miasta jako miejsca inwestycji i osiedlania się firm i miej-
sca do życia decydują, poza cechami czysto ekonomicznymi, także czynniki poza-
ekonomiczne ze sfery społecznej, tj. image danego miejsca (miękkie wskaźniki 
miejsca), np. środowisko naturalne, koszty utrzymania, dostęp do edukacji, w tym 
możliwość kształcenia się i dokształcania, jakość kapitału ludzkiego, oferta spędza-
nia czasu wolnego od pracy itp6. Są to czynniki, na które władze miasta mogą od-
działywać i kształtować je w pożądany sposób, także w ramach zarządzania dziel-
nicami miasta realizowanego w ramach marketingu społecznego. 
 
 
2. Marketing miasta i marketing społeczny Berlina 
 
 Do lat 70. XX w. realizowano w Niemczech głównie inicjatywy w ramach 
planowania i rozwoju urbanistycznego miast (rozwój przestrzenny i odbudowa 
miast), nie biorąc pod uwagę grup interesów takich jak podmioty gospodarcze  
i obywatele. W latach 80. XX w., ze względu na pogarszającą się sytuację budże-
tową komun, realizowano projekty niewielkie, dotyczące zwłaszcza polepszenia 
infrastruktury dzielnic mieszkalnych, redukcji poziomu hałasu i zanieczyszczeń 
spowodowanych przez ruch pojazdów kołowych (także ograniczenia prędkości)  
w poszczególnych dzielnicach, mniej biorąc pod uwagę miasto jako całość. Dopiero 
w latach 90. XX w. marketing miast jest rozpowszechnionym instrumentem rozwo-
ju miast (w połowie lat 90. 74% miast i gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10.000 
wykorzystywało marketing do rozwoju miasta7; 2001 rok 81%8).  
 W kontekście rozwoju miast europejskich jako centrów gospodarczego rozwo-
ju, innowacyjności, nauki i kultury9 tworzenie image’u jednostki osadniczej, zwięk-
szanie jej atrakcyjności i wydajności jako miejsca, w którym się żyje i jako obszaru 
gospodarczego jako całości prowadzi ze względu na różnorodność grup interesów 
(obywatele, podmioty gospodarujące, turyści) do partycypacyjno-kooperacyjnego 

                                                 
6  B. Hahn, M. Perauer, Zwischenbericht Stadtentwicklungspolitik – Stadtmarketing, Tech-

nische Universität Wien, http://www.srf.tuwien.ac.at/lva/p3_sportarenen/Stadtentwicklungs-
politik.pdf, s. 8. 

7  M. Gialama, V. Kese, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung – Kommunale Inhalte 
zielgerichtet vermarkten, apf Zeitschrift für Staatliche und Kommunale Verwaltung 2008, nr 10, 
s. 307. 

8  R. Decker, C. Bornemeyer, Erfolgskontrolle im Stadtmarketing – Ergebnisse und Impli-
kationen einer bundesweiten Studie, Bielefeld 2000plus – Forschungsprojekte zur Region, „Dis-
kussionspapier“ 2001, nr 17, s. 4. 

9  K. Beckmann, Die europäische Stadt – Auslaufmodell oder Kulturgut der EU? „difu-
Bericht“ 2007, nr 4. 
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rozwoju miasta10. Inicjatywy dotyczące strategii rozwoju miast nakreślone zostały 
w unijnej Lipskiej Karcie na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich  
w 2007 roku. Inicjatywy realizowane w ramach marketingu miast oraz/lub w ra-
mach marketingu społecznego mogą łączyć się ze sobą i być jednocześnie częścią 
programu na rzecz zrównoważonego rozwoju danego miasta. 
 Miasta niemieckie realizują marketing terenowy (marketing miasta) jako taki 
lub w połączeniu z marketingiem społecznym, tak jak np. w Berlinie. Celem marke-
tingu społecznego (social marketing) jest kształtowanie postaw obywateli oraz 
zapobieganie społecznie niechcianym zachowaniom, a także rozpowszechnianie 
zaangażowania społecznego11. Marketing społeczny obejmuje zadania ogólnospo-
łeczne, takie jak jednoczesne zabieganie o utrzymanie równowagi między rozwo-
jem gospodarczym a ochroną środowiska, kształtowanie przestrzeni i środowiska 
do życia, przystosowanie infrastruktury do zmieniającej się struktury wiekowej 
społeczeństwa, rozwój miasta jako centrum kultury, ponowne ożywienie centrum 
miasta (powstające centra handlowe przejęły funkcje centrum miasta i odebrały mu 
znaczenie). Marketing społeczny realizowany jest w niemieckich miastach, także w 
Berlinie, w ramach programu „zarządzanie dzielnicą” (Quartiersmanagement), 
który koncentruje się na dzielnicach zdegradowanych w kontekście miasta jako 
całości i ma za zadanie przywrócenie pozycji tych dzielnic jako miejsc atrakcyjnych 
do życia. Inicjatywa ta rozpoczęła się od zmiany podziału administracyjnego miasta 
i redukcji liczby dzielnic (Bezirk) do 12 o zbliżonej liczbie mieszkańców. W obrę-
bie dzielnic wyodrębniane są następnie tzw. kwatery, tj. części dzielnicy w szcze-
gólny sposób zagrożone degradacją, gettoizacją, pauperyzacją. Obszary te przypi-
sywane są do czterech kategorii o różnym stopniu intensywności realizowanych 
programów. Mimo pomyślnego rozwoju gospodarczego miasta Berlin jest niestety 
także stolicą biedy (zwłaszcza we wschodnich landach stopień zagrożenia ubó-
stwem jest wysoki); zarządzanie dzielnicami ma przeciwdziałać także tym proce-
som. 
 Marketing Berlina jako atrakcji turystycznej ma długą tradycję. Pierwsza ini-
cjatywa tego rodzaju sięga 1955 roku. Sloganem tej kampanii reklamowej było 
hasło „Berlin jest warty podróży” (Berlin ist eine Reise wert). Nowszą kampanią 
jest inicjatywa „be berlin”, której celem jest jednocześnie transportowanie oraz 
kształtowanie idei i postaw społecznie wartościowych. Kampania „be berlin” zosta-
ła wprowadzona w życie w 2008 roku, dysponując środkami o wysokości 10 mln 
euro i będzie trwała co najmniej cztery lata, promując Berlin w kraju i za granicą. 
Promocja miasta na arenie międzynarodowej ma być realizowana przy pomocy 
sloganu „Berlin – the place to be; be open, be free, be berlin” (rysunek 1). 
 

                                                 
10  Por. M. Gialama, V. Kese, Öffentlichkeitsarbeit…, op.cit., s. 309. 
11  St. Hohn, Public Marketing…, op.cit., s. 9. 
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Rys. 1. Warianty oficjalnego logo kampanii „be berlin” 

Źródło: Be Berlin, http://www.sei.berlin.de, 15.01.2010. 

 
 Ze względu na zainicjowany pod koniec 2008 roku program inwestycyjny 
oraz przeznaczenie znacznych środków finansowych w ramach programu koniunk-
turalnego II pt. „Budujemy przyszłość” od lata 2009 roku logo kampanii zostało 
dostosowane do tych prac (rysunek 2). Od lat, ze względu na połączenie wschodniej 
i zachodniej części miasta, w całym Berlinie znajdowała się znacząca liczba miejsc 
budowy12. Podczas gdy część inwestycji została zakończona lub dobiegnie wkrótce 
końca (przebudowa Alexanderplatz, budowa nowych oraz przedłużenie linii kolejek 
miejskich i tramwajowych, nowe siedziby ministerstw, zagospodarowanie prze-
strzeni, które ze względu na podział miasta były granicą miasta i jednocześnie pań-
stwa itd.), w innych miejscach powstają nadal nowe place budowy. W związku  
z wysokim zadłużeniem miasta utrwalił się także slogan „Berlin arm aber sexi”. 
 

 
 
Rys. 2. Dopasowanie logo kampanii „be berlin” do wymogów sytuacji 

Źródło: Berlin, http://www.berlin.de, 15.01.2010. 

 
 Na wizerunek marki miasta Berlina składają się tradycyjne elementy graficzne 
posiadające walory turystyczne, takie jak: Brama Brandenburska, Wiktoria na po-
mniku Zwycięstwa, kościół Gedächtniskirche (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche) 
w pobliżu Dworca Zoo, wieża telewizyjna, Czerwony Ratusz, liczne miejskie pała-

                                                 
12  Stąd powiedzenie: Berlin staje się, ale nigdy nie będzie. 
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cyki, ogród zoologiczny itp. oraz herb miasta – berliński niedźwiadek. Turystycznie 
atrakcyjne dzielnice, takie jak Charlottenburg (Gedächtniskirche, pałac Charlotten-
burg) i Mitte (Brama Brandenburska, plac Poczdamski) przyciągają rokrocznie 
turystów z kraju i zagranicy. Potwierdzają to wzrastające liczby noclegów na tere-
nie miasta (przyrost w 2009 roku o 2,8% w stosunku do roku 2008, ok. 40%  
w stosunku do 2000 roku oraz ponad 50% w stosunku do roku 199313). Stolica 
Niemiec przyciąga nie tylko turystów krajowych, ale także zagranicznych, których 
liczba podwoiła się w stosunku do roku 2000. 
 Berlin jest stosunkowo „młodym” miastem europejskim (powstał w 1307 roku 
przez połączenie miast Cölln i Berlin, dopiero od 1701 roku był siedzibą królew-
ską14), ma jednak szanse i potencjał bycia europejską metropolią. Obecnie Berlin 
jest największym niemieckim miastem z ok. 3,4 mln mieszkańców na 899 km² 
(powierzchnia miasta rozciąga się 38 km z południa na północ i 45 km ze wschodu 
na zachód) i trzecim pod względem wielkości miastem w Europie, po Londynie  
i Paryżu. Berlin leży w centrum Europy i jest, jako centrum logistyczne, centrum 
wymiany towarowej do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polska jest na 
trzecim miejscu jako kraj przyjmujący eksporty z Berlina i na drugim jako kraj 
importujący towary do Berlina; wartości obrotów towarowych zwiększały się od 
2004 roku15).  
 Atrakcyjność Berlina dla mieszkańców potwierdza ranking miast16, w którym 
porównywano największe niemieckie aglomeracje, m.in. Monachium, Hamburg, 
Lipsk, Frankfurt nad Menem, Kolonię oraz Berlin. W rankingu tym Berlin zajął 
piąte miejsce po Monachium, Stuttgarcie, Hamburgu i Frankfurcie. Miasta oceniano 
w trzech kategoriach: miejsce rozwoju technologii, możliwości rozwoju zawodo-
wego osób kreatywnych oraz tolerancja (możliwości integracji obcokrajowców, 
miejsce rozwoju sztuki, podejście do życia w związkach alternatywnych), które 
oddziałują na atrakcyjność danego miejsca i przyczyniają się do wzrostu produk-
tywności oraz dobrobytu. Berlin zajmuje pierwsze miejsce w kategorii tolerancyj-
ności, Monachium i Stuttgart są w czołówce jako miejsca rozwoju technologii ze 
względu na siedziby takich koncernów jak Porsche, Siemens i BMW znajdujące się 
w tych miastach. Niezależnie od wyniku cytowanego rankingu Berlin posiada wiele 
walorów nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców (tabela 1), dzięki któ-
rym pozostanie miejscem atrakcyjnym do życia i podejmowania działalności przez 

                                                 
13  Die kleine Berlin-Statistik, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam 2009, s. 21.1. 
14  W. Vogel, Führer durch die Geschichte Berlins, arani, Berlin 1993, s. 203–204. 
15  Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Berlin 2008/2009, Senatsverwaltung für Wirt-

schaft, Technologie, Frauen, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin 2009, 
s. 27. 

16  Badania przeprowadzono w kooperacji Frankfurter Allgemeine Zeitung z firmą doradczą 
Roland Berger Unternehmensberatung, http://rangliste.faz.net/staedte, 15.01.2010. 
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przedsiębiorstwa17.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Każde miasto lub region mają swój niepowtarzalny urok i klimat, które mogą 
zostać wykorzystane do promowania miejsca w ramach marketingu terytorialnego. 
Nie każda jednostka osadnicza potrafi wykorzystać ten potencjał. Podobnie jak  
w przypadku marketingu produktu nie tylko środki finansowe przeznaczone na 
kampanię marketingową (reklamową) decydują o pozycjonowaniu produktu, dużą 
rolę odgrywa utrafienie w gusta odbiorców.  
 Bezpośrednio po zjednoczeniu Niemiec oraz połączeniu wschodniej i zachod-
niej części Berlina sytuacja gospodarcza miasta pogorszyła się. Zwolnienia podat-
kowe udzielane firmom osiedlającym się w Berlinie Zachodnim zostały zniesione, 
co spowodowało niejednokrotnie zmianę miejsc produkcji. Dwadzieścia lat po 
zjednoczeniu Niemiec sytuacja miasta polepszyła się, także ze względu na przenie-
sienie stolicy do Berlina, który stał się, obok atrakcji turystycznej, centrum poli-
tycznym, a także – ze względu na położenie geograficzne – centrum gospodarczym 
zjednoczonych Niemiec.  
 Dobrze przemyślana i wizualnie atrakcyjna kampania „be berlin” przyczyni 
się niezaprzeczalnie do dalszego podniesienia atrakcyjności miasta. Ze względu na 
otwarty charakter sloganu reklamowego można się spodziewać, że będzie dopaso-
wywana do przyszłych inicjatyw realizowanych na terenie miasta. Na atrakcyjność 
Berlina wpływa także dodatkowo status stolicy oraz centralne położenie nie tylko  
w Niemczech, ale i w zjednoczonej Europie. Podjęte kroki profilowania miasta jako 
centrum gospodarczego już owocują i można przyjąć, że przyczynią się w najbliż-
szych latach do dalszego podniesienia rangi całego regionu Berlina-Brandenburgii. 
 

                                                 
17  Wg badań instytutu IPSOS w skali świata Berlin zajmuje 10. miejsce w rankingu najbar-

dziej „optymistycznych” miast. Oznacza to, że 59% mieszkańców Berlina widzi rozwój i przy-
szłość swojego miasta w pozytywnym świetle. Por. Fokus online, http://www.focus.de/  
immobilien, 15.01.2010. 
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Tabela 1 
 

Zestawienie walorów Berlina dla mieszkańców i dla turystów 
 

Dla mieszkańców Dla turystów 
 polityczne i gospodarcze centrum zjednoczonych Niemiec 
 w porównaniu z innymi dużymi niemieckimi miastami 

i stolicami Europy stosunkowo niskie koszty utrzymania 
 parki technologiczne 
 nowoczesna infrastruktura 
 połączenie autostradami ze wszystkimi ważnymi zachodnioeu-

ropejskimi centrami gospodarczymi (wkrótce także z Warsza-
wą) 

 rozbudowane drogi żeglugi śródlądowej włącznie z połącze-
niami kanałami 

 dwa lotniska18  
 centrum wymiany towarowej, centrum logistyczne 
 centrum nauki z 31 szkołami wyższymi, w tym z 5 uniwersyte-

tami i 15 politechnikami  
 centrum gospodarcze, przede wszystkim usługowe i logistycz-

ne 
 od 2005 roku stały wzrost wskaźnika zatrudnienia i spadek 

liczby osób bezrobotnych  
 liczne miejsca wypoczynku, także nad wodą, ogródki działko-

we na ternie miasta, tereny zielone, parki, strefy ochrony śro-
dowiska, strefy ciszy 

 liczne targi i kongresy19 
 liczne imprezy sportowe; ok. 1.000 hal sportowych, ok. 1.000 

placów sportowych 
 wielokulturowość 
 dobre zagospodarowanie reprezentacyjnych części miasta 

 bogata oferta noclegowa i kulinarna 
 jakość i liczba zabytków – bogata 

oferta zbiorów muzealnych i wystaw 
od antyku po współczesność, „wyspa 
muzeów” 

 architektura: budowle pruskiego 
klasycyzmu, liczne zamki i pałace, 
futurystyczny nowy plac Poczdamski 

 bogata oferta scen berlińskich (oper, 
teatrów, domów koncertowych) 

 liczne imprezy sportowe 
 bogata oferta nocnego życia i miejsc 

rozrywki (modne kluby i bary) 
 szlaki turystyczne 
 szlaki wodne 
 położenie blisko granicy 
 dobre połączenie komunikacyjne 
 rozpiętość oferty od zaspokajającej 

małe wymagania po awangardę, eks-
kluzywność i ekscentryczność 

 oferta imprez sportowych i tury-
stycznych 

 informacja turystyczna 

 
Źródło: opracowanie własne; dane na podstawie Die kleine Berlin-Statistik, Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam 2009 oraz Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 
Berlin 2008/2009, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie, Frauen, Senatsver-
waltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin 2009. 

                                                 
18  Od 2009 r. lotnisko Tegel oraz Schönefeld. Lotnisko Tempelhof zostało zamknięte  

w październiku 2008 r. Wg zamierzeń od 2011 r. ma funkcjonować już tylko jeden port lotniczy 
dla Berlina i regionu – Berlin-Brandenburg International (BBI). Planowany termin oddania go do 
użytku ulegał już kilkakrotnemu przesunięciu na termin późniejszy. Funkcjonujące do 2008 r. 
trzy lotniska obsługiwały rożne grupy pasażerów, a ponadto ze względu na położenie (Tegel na 
północy miasta, Tempelhof w południowym centrum – obsługiwał wyłącznie małe maszyny – 
oraz Schönefeld na południu poza miastem) nie konkurowały ze sobą. Otwarcie BBI i zamknięcie 
pozostałych lotnisk ma dać możliwość liniom lotniczym stworzenie baz w jednym miejscu  
i możliwość obsługi pasażerów i lotów o godzinie 22 (loty z lotniska Tegel nie odbywają się  
w godzinach po 22 i przed 6 rano ze względu na przelot nad zamieszkałymi dzielnicami miasta). 
Sytuacja berlińskich portów lotniczych jest kwestią sporną, ale wszelakie inicjatywy grup zainte-
resowanych, mające zatrzymać lub odwrócić przebieg tego procesu, nie odniosły dotychczas 
skutku. 

19  Wg rankingu sporządzonego przez międzynarodową organizację ICCA (International 
Congress and Convention Association) Berlin zajął pierwsze miejsce jako miasto-organizator 
międzynarodowych kongresów i targów, pozostawiając za sobą Paryż, Barcelonę, a nawet Bang-
kok i Singapur. Por. L. Schnitzler, Größer als New York, „Wirtschaftswoche“ 2009, nr 1–2, s. 59. 
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„BE BERLIN“ STADTMARKETING UND SOZIALMARKETING ALS 
INSTRUMENTE DER IMAGEBILDUNG UND DER SCHAFFUNG EINES 

MEHRWERTES FÜR BÜRGER UND TOURISTEN 
 
 

Zusammenfassung 
 
 Zur Steigerung der Attraktivität von Städten für Besucher, künftige Einwohner 
und potentielle Investoren, gewinnt das Instrument des Stadtmarketings immer mehr an 
Bedeutung. Diese Initiativen werden in letzter Zeit immer häufiger mit den Instrumen-
ten des Sozialmarketings, z. B. Quartiersmanagement, verbunden.  
 Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist es aufzuzeigen, wie beides im Rahmen 
der Werbekampagne „be berlin“ umgesetzt wird und zur Verbesserung des Images des 
Standortes führt. 
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KONKURENCJA PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH  
CZYNNIKIEM ROZWOJU REGIONÓW TURYSTYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Otoczenie gospodarcze we współczesnej gospodarce światowej jest ważnym 
czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych. Nie-
które z przedsiębiorstw konkurują nie tylko na arenie lokalnej, ale również regio-
nalnej czy krajowej i międzynarodowej. Chcąc zdobyć przewagę konkurencyjną, 
kreują produkty turystyczne, które mają sprostać specyficznym gustom turysty. 
Należy wskazać, iż specyficznym rodzajem otoczenia gospodarczego przedsiębior-
stwa turystycznego jest arena konkurencji, szczególnie wtedy, gdy rozpatrywany 
jest region transgraniczny. 
 
 
1. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstw turystycznych 
 
 W literaturze przedmiotu spotyka się różnorodne propozycje porządkowania 
czynników otoczenia gospodarczego, i tak na przykład spotykamy się z podziałem 
na: otoczenie rynkowe, otoczenie konkurencyjne i kooperacyjne, krajowe otoczenie 
makroekonomiczne, otoczenie polityczne i polityczno-gospodarcze, otoczenie spo-
łeczne, otoczenie demograficzne i kulturowe, otoczenie technologiczne, otoczenie 
międzynarodowe1. Podział otoczenia na makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne 

                                                 
1  Por. Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, red. T. Żabińska, 

Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1997, s. 38; E. Heath, G. Wall, Marketing Tourism 
Destination. A Strategic Planning Approach, Wiley, New York 1992, s. 32.  
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proponują G. Gierszewska i M. Romanowska (rysunek 1). Analiza makrootoczenia 
daje możliwość określenia kierunku zmian w poszczególnych sferach otoczenia 
zewnętrznego i ich wpływu na poszczególne aspekty produktu turystycznego regio-
nu, natomiast analiza otoczenia konkurencyjnego umożliwia ocenę wpływu pod-
miotów pozostających w bezpośredniej interakcji2. W tej koncepcji otoczenie kon-
kurencyjne dla przedsiębiorstw turystycznych regionu stanowią: konkurencja, do-
stawcy oraz aktualni i potencjalni klienci3.  
 Konkurencja to zjawisko ściśle związane z gospodarką rynkową, w potocz-
nym rozumieniu tego słowa dotyczy przede wszystkim relacji pomiędzy przedsię-
biorstwami – dostawcami towarów i usług, rywalizującymi pomiędzy sobą o pozy-
skanie klienta. Jednakże w turbulentnym, szybko zmieniającym się otoczeniu 
przedsiębiorstw turystycznych można odnaleźć również nieznane wcześniej aspekty 
konkurencyjności. Przedsiębiorstwa poszukują nowych form współpracy pomiędzy 
sobą w celu kreacji konkurencyjnych produktów turystycznych – wspólnych pro-
duktów turystycznych regionu, z których będą korzystać klienci różnych przedsię-
biorstw. Jedną z takich form jest koopetycja (z ang. co-opetition), określana także 
mianem kooperencji. Koopetycja stanowi syntezę dwóch przeciwstawnych para-
dygmatów: paradygmatu konkurencyjnego, zakładającego wzajemne oddziaływanie 
przedsiębiorstw, na podstawie rozbieżnych interesów oraz paradygmatu współpra-
cującego, opartego na współpracy powstałej na bazie całkowicie zbieżnej struktury 
interesów4. Koopetycja jako forma współpracy umożliwia przedsiębiorstwom  
i innym podmiotom rynkowym osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki specy-
ficznym zasobom, kompetencjom i określonej pozycji rynkowej, przy równocze-
snym podjęciu próby zintegrowania silnych stron z atutami konkurentów, dostaw-
ców, klientów i innych partnerów gospodarczych 5.  
 Można więc wskazać, iż konkurencyjność przedsiębiorstw określić można 
jako zdolność do sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji. 
Jest ona uzależniona od wielu uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych,  
w wymiarze regionalnym, narodowym i globalnym w przestrzeni, w której zacho-
dzi zjawisko konkurencyjności pomiędzy podmiotami. 
 Konkurencja w aspekcie produktu turystycznego regionu powinna być rozpa-
trywana na dwóch poziomach. Wewnątrz regionu konkurują ze sobą różne podmio-
ty turystyczne, przy czym ich działania w zakresie dbałości o estetykę, czystość, 
jakość produktów turystycznych jednocześnie kreują pozytywny wizerunek regionu 

                                                 
2  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-

szawa 1999, s. 32–33.  
3  Ibidem, s. 89. 
4  B. Cassiman, M. Chiara Di Guardo, G. Valentini, Organising R&D Projects to Profit 

From Innovation: Insights From Co-opetition, “Long Range Planning” 2009, nr 42, s. 217. 
5  B. Jankowska, Konkurencja czy kooperacja?, „Ekonomista” 2009, nr 1, Wydawnictwo 

Key Text Warszawa, s. 78. 
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i budują jego przewagę konkurencyjną. Drugą płaszczyznę stanowi konkurencja 
pomiędzy regionami turystycznymi i wykreowanymi przez nie produktami na rynku 
krajowym i zagranicznym6. Należy zwrócić uwagę na uwarunkowania niektórych 
regionów, związane z położeniem w przestrzeni geograficznej. Sąsiedztwo regio-
nów turystycznych, w tym transgranicznych, wyzwala silne związki 
i niejednokrotnie sukces rynkowy jednego z nich może przyczyniać się do rozwoju 
pozostałych. Dlatego coraz częściej spotyka się określenie „otoczenie konkurencyj-
ne i kooperacyjne”7. 
 

 
 

Rys. 1. Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego 

Źródło: na podstawie: G. Gierszewska, M. Romanowska, op.cit., s. 32. 

 
 Siła oddziaływania konkurencyjnych regionów może być osłabiona w wyniku 
„efektu podatności na imitację”8, który wynika z braku wyróżnienia na rynku (np. 
marki) – klienci przede wszystkim utożsamiają się ze sposobem spędzania wolnego 
czasu (wyjazd nad morze, wyjazd w góry), a nie z konkretnymi produktami tury-
stycznymi. 
 Odrębną grupę podmiotów otoczenia konkurencyjnego stanowią dostawcy.  
W przypadku regionu turystycznego można wyróżnić: 

                                                 
6  Por. B. Gliński, B.R. Kuc, P. Szczepankowski, Zarządzanie strategiczne. Geneza, roz-

wój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996, s. 116–118; R.W. Griffin, Podstawy 
zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 102. 

7  E. Nawrocka, Konkurencja na rynku turystycznym. Analiza komparatystyczna regionów 
Polski, w: Gospodarka turystyczna, red. A. Rapacz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 795, 
Wrocław 1998, s. 66. 

8  E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 
Monografie i Opracowania 442, SGH, Warszawa 1998, s. 113. 
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 dostawców z zewnątrz, są to np. inwestorzy, którzy często dysponują kapi-
tałem i know-how, które umożliwiają rozwój produktu o wysokiej jakości  
i ulokowanie go na rynku lokalnym. Pozyskanie inwestorów z zewnątrz 
(np. sieci znanych hoteli) bywa często przedmiotem walki konkurencyjnej 
pomiędzy regionami i miejscowościami turystycznymi. Dostawcami ze-
wnętrznymi są także producenci dóbr konsumpcyjnych i podmioty pośred-
niczące w ich obrocie; 

 dostawców wewnętrznych, czyli rodzime podmioty gospodarcze, które  
– kształtując własne produkty turystyczne – współprzyczyniają się do kre-
owania produktu turystycznego regionu. 

 Najważniejszym elementem otoczenia konkurencyjnego są klienci. Odbior-
cami produktów turystycznych mogą być pośrednicy oraz finalni odbiorcy – indy-
widualni lub jednostki instytucjonalne, zakupujące produkt dla swoich pracowni-
ków. W celu dokonania analizy jakościowej i ilościowej klientów w kontekście 
turystyki regionalnej można wyodrębnić trzy działania: 

 określenie bieżącej i przyszłej liczby turystów odwiedzających region; 
 przeprowadzanie badań konsumentów z punktu widzenia ich potrzeb, dłu-

gości czasu przebywania, poziomu i struktury wydatków, a także ich prefe-
rencji co do infrastruktury noclegowej, rekreacyjnej, transportowej itp.; 

 dokonanie segmentacji rynku9. 
 Zachowania klientów nie zawsze są podobne w przekroju przestrzennym  
i czasowym. Następuje zróżnicowanie zachowań w poszczególnych regionach, 
latach, a nawet miesiącach. U podstaw zachowań klientów leżą ich potrzeby,  
a zatem ich znajomość może stać się elementem przewagi konkurencyjnej10. Aby 
sprostać wymaganiom klientów, należy kierować ofertę do wybranych segmentów 
rynkowych, wyodrębnionych w procesie segmentacji, albowiem bardzo rzadko 
zdarza się, iż określone produkty turystyczne stanowią atrakcję dla wszystkich. Jak 
wskazuje J.Altkorn, „podział rynku na segmenty jest kluczem do (…) doboru wła-
ściwych strategii i narzędzi marketingu”11.  
 Wyniki analizy czynników makrootoczenia, przestrzeni przyrodniczej i oto-
czenia konkurencyjnego stanowią cenną bazę informacyjną dla strategii rozwoju 
produktów turystycznych, opracowywanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. 
Są one także podstawą współpracy między jednostkami przy kreowaniu produktów 
o szerszym zasięgu terytorialnym i tworzenia aliansów strategicznych – np. kla-
strów. 
 

                                                 
9  Por. E. Heath, G. Wall, op.cit., s. 39. 
10  Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa–Poznań 1999, s. 114. 
11  J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995, s. 71. 
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2. Przedsiębiorstwa turystyczne regionu – podmioty kreujące produkt tury-
styczny 
 
 Przedsiębiorstwa turystyczne kreujące produkt turystyczny określają specy-
ficzną wiązkę celów. Kształt i sposób przejawiania się celów przedsiębiorstwa zale-
ży od czynników zewnętrznych oraz siły oddziaływania interesów poszczególnych 
grup społecznych występujących w jednostce lokalnej. Prawidłowo sformułowana 
struktura i hierarchia celów jest wyznacznikiem strategii przedsiębiorstwa tury-
stycznego12. Cele przedsiębiorstwa turystycznego mają charakter ilościowy i jako-
ściowy. Do celów ilościowych można zaliczyć przede wszystkim: 

 maksymalizację zysku, 
 wzrost rozmiarów (wartości) sprzedaży usług, 
 poszerzenie kręgu odbiorców oferty turystycznej, 
 wzrost wydajności pracy, 
 rozwój zaplecza materialnego (np. liczby pokoi i miejsc noclegowych), 
 poprawę wykorzystania zdolności usługowej obiektów i urządzeń wcho-

dzących w skład zaplecza materialnego.  
 Grupa celów jakościowych obejmuje m.in.: 

 podnoszenie jakości oferowanych usług, 
 poprawę standardu obiektów i urządzeń zaplecza materialnego, 
 wprowadzanie innowacji w produkcie przedsiębiorstwa, 
 doskonalenie systemu dystrybucji i promocji, 
 wzrost zaufania do przedsiębiorstwa i znaku firmowego, 
 poprawę warunków pracy załogi, 
 dążenie do utrzymania dobrych stosunków z otoczeniem, 
 umocnienie pozycji na rynku13. 

 Pomiędzy celami różnych podmiotów kreujących produkt turystyczny regionu 
zachodzą określone zależności, takie jak:  

 wzajemne uwarunkowania, gdy realizacja jednego celu sprzyja osiągnięciu 
innego, np. modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w regionie pozwala 
na wzbogacenie oferty przedsiębiorstw turystycznych; 

 priorytety – jednoczesna realizacja całej wiązki celów nie jest możliwa, np. 
trudne w realizacji jest równoczesne maksymalizowanie zysku i poziomu 
inwestycji; 

 kolizyjny lub harmonijny stosunek; harmonijny charakter mogą mieć cele 
związane z zamiarem opanowania nowych segmentów rynku, wprowadze-
nia innowacji, podnoszenia jakości świadczonych usług. Charakter kolizyj-

                                                 
12  Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE 

we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 26–27. 
13  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa 

1994, s. 24–25. 
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ny mają cele przeciwstawne, np. troska o ekologię jest w kolizji z turystyką 
masową; 

 struktura hierarchiczna – występuje w sytuacji, gdy jeden cel staje się źró-
dłem realizacji drugiego, np. trudno jest podnieść jakość usługi, nie podno-
sząc wcześniej kwalifikacji pracowników14.  

 Wizja i cele dotyczące rozwoju produktu turystycznego powinny być spójne 
z zamierzeniami poszczególnych gmin w regionie, sąsiednich regionów oraz ogól-
nokrajowej polityki społeczno-gospodarczej15. Powinno to prowadzić do konstruk-
cji jednego dokumentu decyzyjnego, przedstawiającego koncepcję rozwoju turysty-
ki w regionie, którego najważniejszym elementem są rozstrzygnięcia dotyczące 
kształtowania produktu turystycznego. Wizja i strategiczne cele rozwojowe powin-
ny być rozpatrywane w kategorii procesów rozwojowych, w sposób pozwalający 
zdynamizować nie tylko rozwój turystyki, ale również całego regionu, aby podnieść 
jego znaczenie w otoczeniu. 
 
 
3. Wybrane wyniki badań wśród przedsiębiorstw turystycznych gminy Czerni-
chów w województwie śląskim 
 
 W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony wybrany fragment badań, 
który posłużył opracowaniu Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego 
gminy Czernichów na lata 2009–2013. Współautorami tego opracowania byli auto-
rzy tej publikacji. Obszarem badawczym została objęta gmina turystyczna Czerni-
chów w powiecie żywieckim województwa śląskiego. Podstawowym celem zało-
żonych badań empirycznych było pozyskanie materiału do opracowania diagnozy 
stanu turystyki w gminie Czernichów. Na tej podstawie opracowano szczegółowe 
wskazania dotyczące rozwoju turystyki – jako istotnego elementu rozwoju poszcze-
gólnych miejscowości wchodzących w skład gminy Czernichów. Szczegółowe cele, 
które zostały osiągnięte w wyniku przeprowadzonych badań i analiz, to między 
innymi: 

 ocena rozwoju przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących na terenie 
gminy Czernichów, 

                                                 
14  Por.: Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego, red. T. Kierczyński, PWE, Warszawa 

1989, s. 22; G. Gołembski, Rola jakości w formułowaniu strategii produktu turystycznego,  
w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 
Poznań 2004, s. 104–106. 

15  Na przykład przeciwdziałanie nieodpowiedniemu lokowaniu przedsiębiorstw przemy-
słowych o wysokiej uciążliwości dla środowiska w pobliżu regionów turystycznych czy też two-
rzenie aktów prawnych uniemożliwiających blokowanie tras narciarskich, do których dochodziło 
w Szczyrku w sezonie 2004/2005 i Zakopanem na przełomie 2005 i 2006 roku. 
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 identyfikacja trendów rozwojowych w przedsiębiorstwach turystycznych 
na terenie gminy Czernichów.  

 Badaniem zostali objęci turyści oraz podmioty kreujące produkt turystyczny 
gminy, w tym przedsiębiorcy.  
 Właściciele przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących w gminie Czerni-
chów wskazywali, iż uzależniają rozwój swoich firm głównie od możliwości 
utrzymania atrakcyjnych cen (68%), poprawy jakości świadczonych usług (61%) 
oraz profesjonalizacji obsługi klientów (61%). Zdecydowana większość widzi także 
konieczność poprawy działań promocyjnych (57%) oraz współdziałania z innymi 
przedsiębiorstwami świadczącymi usługi turystyczne na terenie gminy Czernichów 
(43%). Co zastanawiające, w swoich wypowiedziach przedsiębiorcy całkowicie 
pominęli chęć poszerzenia działalności o nowe obszary – być może niechęć do 
dywersyfikacji usług wiąże się z obawami związanymi z trudną sytuacją gospodar-
czą oraz obecnym kryzysem (rysunek 2). 
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Rys. 2. Postrzegane uwarunkowania rozwoju firmy w ciągu najbliższych 5 lat  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Wyniki nie sumują się do 100 ze 
względu na możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi. 

 
 Zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorców upatruje możliwości 
zwiększenia swojej konkurencyjności we wspólnych działaniach promocyjnych  
z innymi firmami i Urzędem Gminy (68%) oraz we współpracy z tymi podmiotami, 
np. w zakresie organizacji imprez kulturalnych, folklorystycznych, zimowych itp. 
(64%). Wysokie znaczenie dla przedsiębiorców ma także wspólne pozyskiwanie 
funduszy z Unii Europejskiej (64%). Około 50% badanych wskazuje także na ko-
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rzyści ze współpracy z innymi firmami i możliwość korzystania ze wspólnej bazy 
rekreacyjnej, kulturalnej oraz wspomagającej turystykę (rysunek 3). 
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Rys. 3. Możliwości poprawy konkurencyjności firmy (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Wyniki nie sumują się do 100 ze 
względu na możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi. 

 
 Przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści z dogodnego położenia firm na tere-
nach o wysokich walorach turystycznych. Zdaniem badanych, podstawowym czyn-
nikiem warunkującym rozwój firm na terenie gminy Czernichów jest właśnie do-
godna lokalizacja, przy czym 89% badanych przedsiębiorstw widzi korzyści z poło-
żenia w górach, a 82% – z położenia nad jeziorem. Powszechnie uważa się, że ko-
rzystna lokalizacja przedsiębiorstwa sprzyja jego wysokiej konkurencyjności, uza-
sadnia dalsze inwestycje i ogólnie pojęty rozwój. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Można wskazać, iż sukces przedsiębiorstw turystycznych oraz ich dalszy roz-
wój jest spójny z warunkami rozwoju regionów i miejscowości turystycznych. Po-
wszechny jest pogląd, iż rozwój przedsiębiorstw i regionów oparty jest na analo-
gicznych mechanizmach i instrumentach, a wysoki poziom konkurencyjności łączy 
się z lepszymi szansami rozwojowymi. Wielu autorów utożsamia wręcz rozwój 
regionalny z systematyczną poprawą konkurencyjności podmiotów ekonomicznych 
i poziomu życia mieszkańców oraz wzrostem potencjału gospodarczego regio-
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nów16.  
 Działania konkurencyjne mogą stać się klimatem sprzyjającym dla rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacji, umożliwiającym przedsiębiorstwom osiągnięcie 
wysokiej efektywności ekonomicznej, dzięki czemu podnosi się poziom i jakość 
życia w regionie17. Tę tezę potwierdzają wyniki badań, a w szczególności czynniki 
konkurencyjności wskazane przez badane przedsiębiorstwa. Nawiązując do tychże 
wyników badań, można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa turystyczne działające na 
obszarze badanej gminy Czernichów dostrzegają w otoczeniu konkurencyjnym 
czynniki, które uznają za ważny element kształtujący ich konkurencyjność, przy 
równoczesnej kooperacji z innymi podmiotami rynkowymi, przyjmującej formę: 
współpracy w celu pozyskania środków unijnych, wspólnych działań promocyjnych 
czy też związanych z tworzeniem imprez turystycznych i kulturalnych; współpracy 
związanej z wykorzystaniem bazy turystycznej w gminie.  
 Zaobserwowane tendencje wskazują, iż badane przedsiębiorstwa zwracają 
dużą uwagę na współpracę z samorządem i przedsiębiorstwami w budowie swojej 
przewagi konkurencyjnej, co może stanowić podstawę przyszłej koopetycji tych 
podmiotów.  
 
 

THE COMPETITION OF TOURIST ENTERPRISES  
AS A FACTOR OF TOURIST REGIONS DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 

 In the article there were self-characterized the chosen factors of building competi-
tive superiority in the region with support of the tourist enterprises competitiveness. It 
was showed, that tourist enterprises success and their farther development coherent with 
development conditions of regions and tourist localities. The results of researches, car-
ried out in the populace Czernichów, showed that enterprises watch their market success 
in the co-operation with different subjects, what can make up the fundamental of the co-
opetition.  
 

Translated by Zbigniew Zontek 

                                                 
16  T. Marszał, T. Markowski, Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzen-

nej, w: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. T. Marszał, M. Opałło, biuletyn KPZK 
PAN, Warszawa, 1998, s. 133. 

17  M. Piotrowska-Trybull, Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność 
regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo 
UMK, Toruń 2004, s. 23. 
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KREOWANIE WIZERUNKU TURYSTYCZNEGO TRÓJMIASTA 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Wizerunek lub inaczej „image” powszechnie rozumiany jest jako portret, ob-
raz, subiektywne wyobrażenie zjawisk, przedmiotów, ludzi, państw, produktów 
materialnych oraz usług, a także zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodar-
czych. Natomiast w znaczeniu ekonomicznym – to wyobrażenie powstające  
w świadomości nabywców, dotyczące dostarczanych korzyści1. Wizerunek danej 
marki powstaje więc w głowach konsumentów poprzez odbieranie przez nich,  
a także przetwarzanie licznych sygnałów z nią związanych. Sygnały te to wynik 
kontaktu z marką i jej użytkowania, opinii innych użytkowników, sprzedawców, 
obietnic zawartych w reklamie, jej ceny i wielu innych związanych z nią aspektów2. 
 Światowa Organizacja Turystyki określa wizerunek jako wyobrażenia, pomy-
sły posiadane indywidualnie lub zbiorowo na temat miejsca docelowego3. 
 Wizerunek jest kluczem do rozwoju obszaru. Każde miasto, gmina, powiat 
czy województwo chce przyciągać turystów, inwestorów i nowych mieszkańców, 
bo to oni poprawiają lokalną koniunkturę. Możliwości zyskania dobrej reputacji  
i silnego wizerunku mają różne podstawy. Niektóre miasta zostały tak hojnie obda-
rzone dziedzictwem, że niezależnie od okoliczności mogą liczyć na tłumy turystów, 

                                                 
1  M. Biedermann, M. Urbaniak, Image – czynnikiem sukcesu firmy, „Marketing i Rynek” 

1998, nr 11, s. 17. 
2  J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Helion, Gliwice 2006, s. 27. 
3  E. Nawrocka, Kreowanie wizerunku obszaru recepcji turystycznej – wybrane problemy, 

za: C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill, Tourism. Principles&Practice, Pitman Publis-
hing 1993, s. 26, w: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, red. A. Szwich-
tenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002, s. 53. 
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inne zaś są tak bogate i potężne, że zawsze stanowić będą centrum biznesu i tury-
styki. Większość pozostałych miast jest zmuszona do walki o gości, biznes, talent  
i zainteresowanie, a walka z konkurencją staje się coraz trudniejsza4. 
 Aby wykreować pożądany wizerunek, potrzebne jest znalezienie i wypromo-
wanie unikalnej cechy, która wyróżnia region na tle innych, tzw. USP (z ang. 
Unique Selling Proposition). Na bazie USP buduje się marketingowy wizerunek 
obszaru, na który składa się wiele elementów. Ważne, aby te elementy były spójne  
i wzajemnie się uzupełniały. 
 Na wizerunek składają się wrażenia, doznania i uczucia, które region wywołu-
je w otoczeniu. Odpowiedni wpływ mają także opinie różnych osób czy instytucji. 
Wizerunek regionu nie jest czymś statycznym i trwałym, ale można go ciągle po-
prawiać, czyli kształtować i zmieniać. 
 Na kształtowanie wizerunku regionu składają się działania jego mieszkańców, 
organów samorządowych i organizacji (społeczno-politycznych, przedsiębiorstw, 
organizacji non-profit). Niemniej podstawowy obowiązek kształtowania pożądane-
go wizerunku regionu, jak najmniej odbiegającego od rzeczywistej jego interpreta-
cji, spoczywa na jego władzach. 
 Ważnym czynnikiem wyznaczającym wizerunek regionu jest system jego 
identyfikacji, w którego tworzeniu istotne znaczenie ma promocja. 
 Promocja produktu turystycznego obszaru w aspekcie systemowym prowa-
dzona jest przez jednostki administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, przy 
współpracy z przedsiębiorstwami turystycznymi, organizacjami i stowarzyszeniami 
branży turystycznej (w tym samorządem gospodarczym oraz regionalnymi i lokal-
nymi organizacjami turystycznymi)5. 
 
 
1. Wspólne działania promocyjne miast Trójmiasta 
 
 Dyskusje dotyczące powstania Metropolii Trójmiasta, Trójmiejskiego Obszaru 
Metropolitalnego bądź – jak szerzej się ją określa – Metropolii Zatoki Gdańskiej 
trwają już od roku 1991. Mogą one sprzyjać idei kreowania wspólnego wizerunku 
miast ją tworzących. Być może działania promocyjne powinny objąć również miej-
scowości spoza Trójmiasta, pretendujące do uczestniczenia w korzyściach z bycia 
członkiem metropolii.  
 Miasta tworzące aglomerację trójmiejską różnią się pod względem kulturo-
wym, historycznym i krajobrazowym. Posiadający wiele zabytków Gdańsk, nowo-

                                                 
4  S. Anholt, Making cities magnetic, Festiwal Miast Polskich, 18.04.2007, 

http://www.imp.org.pl/component/option,com_miasta_artykuly/Itemid,98, 20.01.2010. 
5  A. Panasiuk, A. Pawlicz, Efektywność promocji obszarowego produktu turystycznego  

w wybranych miastach nadbałtyckich, w: Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, 
red. T. Studzieniecki, Academia Europa Nostra, Gdynia–Lubieszynek 2009, s. 120. 
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czesna Gdynia i malowniczy Sopot stanowią niezwykle atrakcyjny turystycznie 
punkt na mapie Polski. Co roku przyciągają miliony turystów, jednak gdyby jeszcze 
bardziej połączyły swoje siły w promocji, mogłyby przyciągać jeszcze więcej gości, 
szczególnie tych zagranicznych6. 
 Działania na rzecz kreowania wizerunku Trójmiasta uzależnione są przede 
wszystkim od współpracy jednostek samorządu lokalnego Gdańska, Gdyni i Sopotu 
oraz Regionalnej i Lokalnych Organizacji Turystycznych funkcjonujących w bada-
nym obszarze. Należą do nich Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz 
Gdańska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia  
i Stowarzyszenie Turystyczne Sopot Lokalna Organizacja Turystyczna. 
 W chwili obecnej współdziałanie trzech miast Trójmiasta jeszcze dalekie jest 
od sytuacji idealnej, a z założenia jest to niezbędny warunek powodzenia działalno-
ści promocyjnej zakrojonej na szerszą niż dotychczasowa skalę. Intensyfikacja 
działań wspólnych trzech miast nastąpiła w 1998 roku, kiedy zapoczątkowano 
współpracę w zakresie informacji i promocji turystycznej. Co roku Gdańsk, Sopot  
i Gdynia wydają wspólny informator turystyczny w trzech językach7. 
 Istnieje również współpraca w realizacji niektórych projektów finansowanych 
ze środków UE, do których z pewnością należy zagospodarowanie stref nadbrzeż-
nych, a także wspólna inwestycja Gdańska i Sopotu, związana z budową hali wi-
dowiskowo-sportowej czy budowa ścieżek rowerowych, które mają docelowo połą-
czyć siecią wszystkie trzy miasta.  
 Niemałym osiągnięciem jest wprowadzenie 29 grudnia 2007 roku wspólnego 
biletu metropolitalnego, ułatwiającego turystom przemieszczanie się po Trójmie-
ście. 
 Podstawowymi rynkami zagranicznymi, na których koncentrują się działania 
w zakresie promocji Trójmiasta, są Niemcy, Skandynawia oraz Wielka Brytania. 
 W dobie sytuacji kryzysowej ciężar wydatków przeznaczanych na promocję 
miejsc turystycznych zaczyna przenosić się w stronę Internetu. Także w promocji 
Trójmiasta wykorzystuje się właśnie to medium. W ramach Projektu Promocji 
Pomorza powstała strona internetowa www.visit3city.pl, obejmująca informacje 
cenne z punktu widzenia turysty, a finansowana częściowo ze środków UE. Częścią 
projektu jest także wydawanie czasopisma promocyjnego. Bogato ilustrowana, 
ośmiostronicowa gazeta promująca atrakcje turystyczne Gdańska i całego Pomorza 
trafiła do czytelników najważniejszych gazet w Anglii, Szkocji, Irlandii, Niem-
czech, Szwecji i Norwegii. 
 Wspólnie Trójmiasto próbuje promować Pomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna. W roku 2008 ruszyła akcja pod hasłem: „Gdańsk, Gdynia, Sopot  
                                                 

6  M. Wilga, Potencjał Trójmiasta. Wspólna promocja czy konkurencja?, „Rynek Tury-
styczny” 2008, nr 3, http://www.rynekturystyczny.pl/artykul/17284/Potencjal_Trojmiasta_-
Wspolna_promocja_czy_konkurencja.html16.01.2010. 

7  www.ibngr.edu.pl, 20.09.2007. 
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– three cities – one destination”. 
 W celu promocji Trójmiasta na rynku skandynawskim zrealizowano projekt 
shopandsee.eu, którego celem było wzmocnienie marketingowe widoczności Trój-
miasta jako całości. Prowadzona w Szwecji kampania outdoorowa oraz prasowa 
zapraszała „na zakupy i zwiedzanie do Trójmiasta”. W ramach tej kampanii uru-
chomiono specjalny anglojęzyczny portal informacyjny, który zachęcał, przez mo-
tyw zakupów, do odwiedzenia Trójmiasta i zapoznania się z ofertą turystyczną 
całego województwa pomorskiego8. Portal shopandsee.eu to odpowiedź na znaczne 
zainteresowanie turystów ze Skandynawii zakupami, jak też turystyką aktywną oraz 
usługami spa i wellness. 
 W 2009 roku Trójmiasto prezentowało się jako destynacja w jednym z najbar-
dziej popularnych portali turystycznych aol.travel. 
 Wśród innych narzędzi wykorzystywanych w celach wspólnego kreowania 
wizerunku na docelowych rynkach zagranicznych stosuje się także: press tours 
(ponad stu dziennikarzy z różnych krajów przyjęto w 2008 roku), wydawnictwa 
promocyjne jako dodatek prasowy, wspólne inicjatywy targowe. 
 Natomiast na potrzeby rynku krajowego uruchomiono wspólny portal tury-
styczny poznaj3miasto.pl, który nie ogranicza się do prezentowania atrakcji Trój-
miasta, ale ukazuje także ciekawe walory turystyczne województwa pomorskiego. 
Na potrzeby promocji Trójmiasta w Internecie stworzono 30-sekundowy spot re-
klamowy, którego myśl przewodnia brzmi: „Potrójne emocje – jedno Trójmiasto”9. 
Film skierowany jest przede wszystkim do młodego polskiego odbiorcy, poszuku-
jącego atrakcyjnego, także pod względem możliwości aktywnego spędzania czasu, 
miejsca odwiedzin. Portal stanowi punkt wyjścia dla stworzenia do końca 2010 
roku Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej10. 
 Na wizerunek Trójmiasta wpływają również wielkie imprezy i wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe, takie jak: Opener Festiwal, The Tall Ship Races, Jarmark 
św. Dominika, Feta czy też Sopot Festiwal. 
Co powinno zostać symbolem metropolii? Co stanowi USP Trójmiasta? Na ten 
temat również trwają spory, choć, jak stwierdził prezydent Sopotu Jacek Karnow-
ski, „znakiem metropolii jest Gdańsk. To najbardziej rozpoznawalne polskie miasto 
na świecie oprócz Warszawy, Krakowa, no i Oświęcimia. Nie powinniśmy opero-
wać nazwą Trójmiasto, bo to zupełnie nowa marka, której wykreowanie trwałoby 
latami. Marka Gdańska jest już znana i powinna być wiodąca, przy jednoczesnym 
podkreślaniu znaczenia dla metropolii pozostałych miast, które przecież również 

                                                 
8  http://www.tur-info.pl/p/ak_id,24231,,promocja,kampania,trojmiasto,gdansk,gdynia,so-

pot,pomorze,pomorskie,pomorska.html, 15.01.2010. 
9  Ponad 10 000 spotów reklamowych dotyczących głównych wydarzeń sezonu wyemito-

wano w warszawskim metrze w ramach prowadzonej kampanii promocyjnej. 
10  http://www.tur-info.pl/p/ak_id,24231,,promocja,kampania,trojmiasto,gdansk,gdynia,-

sopot,pomorze,pomorskie,pomorska.html, 15.01.2010. 
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mają ambicje”11. 
 Jednakże zdaniem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza „na różnych 
szczeblach administracji trzech miast występuje zjawisko nie do końca dobrze poję-
tej konkurencji. Współzawodnictwo jest czymś naturalnym. Należy jednak zacho-
wać właściwą proporcję między współzawodnictwem a konkurencją. Dochodzi do 
tego tworzona przez media atmosfera ostrej rywalizacji w Trójmieście”12. 
 Poczucia wspólnoty i przynależności do jednej metropolii nie da się zbudować 
w krótkim czasie. Najwięcej zmian musi dokonać się w mentalności ludzi ją two-
rzących. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywają autorytety i liderzy lokalnej opi-
nii społecznej. Konkurencja jest zjawiskiem potrzebnym, ale kiedy przeradza się  
w rywalizację, może rodzić wzajemną niechęć i brak zrozumienia. Na drodze rywa-
lizacji łatwo zgubić cel, a Gdańsk, Gdynia i Sopot mają wspólny cel. Chodzi prze-
cież o wizerunek aglomeracji na zewnątrz, ukazanie jej wzajemnie uzupełniających 
się atutów, a przede wszystkim o skuteczną i nośną promocję oraz podnoszenie 
atrakcyjności całego regionu13. 
 Jedno jest pewne – tylko dzięki współpracy, zastosowaniu dobrze dobranych 
narzędzi miksu promocyjnego i właściwych symboli wykreować można w długim 
okresie wspólny wizerunek Trójmiasta jako produktu turystycznego. Pozytywny 
obraz wyrażający osobowość danego regionu przyczynia się do wyraźnego wzmoc-
nienia jego pozycji na rynku turystycznym14. 
 
 
2. Ocena promocji turystycznej miast Trójmiasta 
 
 Celem oceny promocji turystycznej miast Trójmiasta i wspólnie podejmowa-
nych inicjatyw na rzecz kreowania wspólnego wizerunku obszaru w grudniu 2009 
roku przeprowadzono badanie sondażowe na próbie 286 osób15. 
 W opinii respondentów indywidualna promocja turystyczna miast Trójmiasta 
została oceniona pozytywnie przez 69,93% ankietowanych, negatywnie o tych dzia-
łaniach wypowiedziało się 30,06% badanych. 

                                                 
11  www.gdansk.naszemiasto.pl, 19.09.2007. 
12  www.ibngr.edu.pl, 20.09.2007. 
13  M. Wilga, Potencjał Trójmiasta…, op.cit. 
14  Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Rapacz, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997,  
s. 219. 

15  Dobór do próby był przypadkowy, zaś ankietowaniu zostali poddani użytkownicy Inter-
netu, w większości ludzie młodzi i będący w trakcie edukacji, chcący wyrazić zdanie na temat 
wizerunku i wpływającej na niego promocji turystycznej miast Trójmiasta. Większość próby 
stanowiły kobiety (65,73%), w wieku 19-25 lat, o wykształceniu średnim (86,01%), studiujących 
(73,25%) i/lub pracujących na stałe (14,28%), o dochodach miesięcznych w przeliczeniu na  
1 osobę powyżej 1000 zł (38,81%) lub od 750 do 1000 zł (31,46%). 
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 Respondenci otrzymali również zadanie, aby określić, czy Gdańsk promuje się 
razem z Gdynią i Sopotem, czy też oddzielnie. Okazuje się, iż 87,41% ankietowa-
nych uważa, iż Gdańsk promuje się niezależnie od pozostałych miast Trójmiasta, 
zaś jedynie 12,58% ankietowanych jest zdania, że jest to działanie wspólne (rysu-
nek 1). 

12,58%

87,41%

Razem

Oddzielnie

 
Rys. 1. Czy Gdańsk prowadzi działania promocyjne razem z Gdynią i Sopotem? 

Źródło: badanie sondażowe. 

 
 Zdaniem osób ankietowanych, najlepszy wizerunek turystyczny ma Sopot, 
będący znanym kurortem turystycznym o wszechstronnym produkcie turystycz-
nym. Aż 61,88% badanych wybrało Sopot jako miejsce o najlepszym wizerunku 
turystycznym, 27,62% badanych wybrało Gdańsk i jedynie 10,48% opowiedziało 
się za Gdynią. 
 Jednakże badania reprezentatywne przeprowadzone na zlecenie Gdańska 
wskazują, iż w opinii Polaków zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym turystycznie 
miastem w skali naszego kraju jest Kraków (aż 78% wskazań), co jest rezultatem 
lepszym od sumy wskazań dwóch pozostałych miast z pierwszej trójki. Na drugim 
miejscu w opinii badanych znajduje się Gdańsk (35%), na trzecim Warszawa 
(32%)16. 
 Wskazuje to na dużą rozbieżność opinii ankietowanych w badaniu sondażo-
wym i w przytoczonym wyżej badaniu. 
 Ankietowani mają podzielone opinie na temat prowadzenia konkurencyjnych 
wobec siebie działań przez miasta Trójmiasta. Co prawda większość wyraża prze-
konanie, że miasta nie działają wobec siebie w sposób konkurencyjny w promocji 
(58,39%), ale aż 41,61% uważa, że działania mają jednak charakter konkurencyjny. 
 Jeśli chodzi o narzędzia promocji wykorzystywane najczęściej przez miasta  
w promocji turystycznej, to zdaniem respondentów zdecydowanie najważniejszą 
rolę odgrywa wśród nich strona internetowa miast zajmująca pierwsze miejsce 

                                                 
16  Raport z badań TNS OBOP dla DEMO Effective Launching – Program badawczy dla 

miasta Gdańsk, 2008 rok. 
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wśród wyborów we wszystkich trzech miastach Trójmiasta. Najczęściej wybierano 
ją w Gdyni (17,97%), następnie w Gdańsku (16,81%), a następnie w Sopocie 
(15,92%). 
 Na drugim miejscu wśród wyborów ankietowanych w Sopocie (13,55%)  
i Gdyni (11,68%) znalazła się informacja turystyczna, zaś w Gdańsku targi i wy-
stawy (13,53%). 
 Kolejne miejsce w Sopocie i Gdyni zajmuje, zdaniem respondentów, reklama 
w prasie, która odpowiednio stanowiła 11,86% wyborów dla Sopotu i 11,59% wy-
borów dla Gdyni. Natomiast w Gdańsku na miejscu trzecim znalazła się (według 
badanych) informacja turystyczna (11,44% wyborów). 
 Tablice reklamowe uznano za kolejne charakterystyczne narzędzie promocji 
turystycznej w Gdyni (11,1% wyborów) i w Sopocie (10,71% wyborów). Nato-
miast w Gdańsku zauważono również stosowanie reklamy w prasie, która okazała 
się nieco mniej popularna aniżeli w dwóch pozostałych miastach (10,67%). 
 Generalnie można stwierdzić, iż nie odnotowano dużych różnic w wyborach 
narzędzi promocji turystycznej dla badanych miast Trójmiasta i zdecydowanie naj-
chętniej wybierana była przez respondentów strona internetowa.  
 W ocenie skuteczności działań promocyjnych prowadzonych przez miasta 
Trójmiasta w sposób indywidualny respondenci najwięcej ocen dobrych przyznali 
miastu Gdańsk (48,95% wyborów) i miastu Sopot (45,45%). Natomiast Gdynia 
otrzymała zaledwie 30,06% wyborów badanych. Najwyższą liczbę wyborów ocen 
bardzo dobrych odnotowano w Sopocie, gdzie respondenci dokonali 22,02% ocen 
najwyższych, zaś w Gdańsku prawie o połowę mniej, w Gdyni stanowiły one zale-
dwie 6,29% wyborów. Najwięcej ocen dostatecznych otrzymała w wyborach re-
spondentów Gdynia (41,25%). Natomiast Gdańsk otrzymał od badanych 31,11% 
wyborów ocen dostatecznych, a Sopot 26,57% wyborów (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2. Ocena skuteczności działań promocyjnych w turystyce prowadzonych oddziel-
nie przez Gdańsk, Gdynię i Sopot 

Źródło: badanie sondażowe. 
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 Oceniając dotychczasowe działania promocyjne miast Trójmiasta prowadzone 
w sposób indywidualny, respondenci stwierdzili, że miasta nie prowadzą wspólnych 
działań promocyjnych, chociaż działania prowadzone indywidualnie zostały  
w większości ocenione jako prowadzone w sposób właściwy. W ocenie ponad 50% 
badanych miasta w swoich działaniach także ze sobą nie konkurują. Najistotniej-
szym narzędziem spostrzeżonym przez respondentów w działaniach promocyjnych 
miast Trójmiasta są: strona internetowa, informacja turystyczna, targi i wystawy, 
reklama w prasie i tablice reklamowe. Najwyżej respondenci ocenili działania pro-
mocyjne prowadzone przez Gdańsk i Sopot. Zdaniem 61,88% badanych najlepszy 
wizerunek turystyczny posiada Sopot, co idzie w parze z wysokimi ocenami działań 
promocyjnych miasta, nieco słabiej w kwestii wizerunku wypada Gdańsk (27,62% 
wyborów), zaś najsłabiej Gdynia, która jedynie w wyborach 10,48% badanych 
potwierdziła występowanie turystycznego wizerunku tego miasta. 
 
 
3. Kreowanie wspólnego wizerunku Trójmiasta jako produktu turystycznego 
 
 W dobie wielu dyskusji na temat obszaru metropolitalnego stwierdzono, że 
respondenci w 79,02% wyborów potwierdzili, iż w ich opinii Trójmiasto jest już 
metropolią. Inne zdanie wyraziło około 22% ankietowanych. 
 Zdaniem respondentów budżety na promocję turystyczną powinny zostać 
połączone, co potwierdzają wybory 51,74% ankietowanych. Jednakże 48,25% re-
spondentów opowiedziało się przeciwko wspólnemu wydatkowaniu środków przez 
miasta Trójmiasta.  
 Respondenci w 70,27% wyborów potwierdzili spotykanie się z promocją tury-
styczną Trójmiasta jako całości. Jedynie niespełna 30% z taką promocją nie miała 
nigdy do czynienia. Takie odpowiedzi w grupie sondażowej może uzasadniać duży 
udział osób pochodzących z Trójmiasta lub województwa pomorskiego, zaś jedynie 
niespełna 16% respondentów pochodziło spoza województwa pomorskiego lub  
z zagranicy.  
 Ankietowani zaobserwowali wykorzystanie we wspólnym działaniu promo-
cyjnym Trójmiasta wiele narzędzi promocji turystycznej. Najistotniejszym z nich w 
wyborach badanych okazała się strona internetowa (21,51% wyborów). Dużo 
mniejsze znaczenie miały inne instrumenty, a wśród nich: informacja turystyczna 
(11,39%), reklama w prasie (10,93%), targi i wystawy (9,66%), reklama w TV 
(8,97%), tablice reklamowe (8,28%), reklama w radiu (7,59%). Dużo mniejsze 
znaczenie miały w opinii badanych następujące narzędzia: wydawnictwa reklamo-
we (5,1%), upominki promocyjne (4,6%), film promocyjny (4,14%), zaś spora-
dycznie wybierane były inne narzędzia, konferencje prasowe oraz study/press tour 
(rysunek 3). 
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Rys. 3. Narzędzia wspólnej promocji turystycznej Trójmiasta postrzegane przez respon-
dentów 

Źródło: badanie sondażowe. 

 
 W ocenie skuteczności wspólnej promocji Trójmiasta respondenci przyznali 
39,51% wyborów ocenie dostatecznej, następną oceną w wyborach ankietowanych 
okazała się ocena dobra (26,22%) i niewiele jej ustępująca ocena dostateczna 
(23,77%). W 8,74% wyborów badanych dominowała ocena najniższa, zaś zaledwie 
w 1,74% wyborów przeważała ocena bardzo dobra (rysunek 4). 
 

 
 

Rys. 4. Ocena skuteczności wspólnej promocji Trójmiasta 

Źródło: badanie sondażowe. 
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 Respondenci wyrazili także poprzez swoje wybory (66,43%) przekonanie, iż 
Trójmiasto posiada wspólny wizerunek jako produkt turystyczny. Jednocześnie 
można stwierdzić, że 33,56% wyborów negatywnych potwierdzać może duży po-
tencjał związany z poprawą wspólnego wizerunku turystycznego Trójmiasta (rysu-
nek 5). 
 

 
 

Rys. 5. Czy Trójmiasto posiada wspólny wizerunek jako produkt turystyczny 

Źródło: badanie sondażowe. 

 
 Ankietowani są zdania, że w promocji turystycznej Trójmiasta należy nieco 
zmienić stosowany do tej pory promotion-mix, w którym przeważające działania 
powiązane są z funkcjonowaniem strony internetowej. Największą liczbę wyborów 
respondentów uzyskała reklama telewizyjna (15,17%). Istotne znaczenie przyznano 
także targom i wystawom (10,81% wyborów), filmom promocyjnym (10,47% wy-
borów), reklamie w prasie (9,38% wyborów), tablicom reklamowym (8,7% wybo-
rów) i wreszcie stronie internetowej (8,63%) (rysunek 6). 
 

 
 

Rys. 6. Narzędzia promocji, które powinny być stosowane w promocji Trójmiasta jako 
produktu turystycznego 

Źródło: badania pilotażowe. 
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 Dużo mniejsze znaczenie badani przypisali następującym narzędziom promo-
cyjnym: reklamie w radiu (7,27% wyborów), wydawnictwom reklamowym (6,73% 
wyborów), upominkom promocyjnym (6,12% wyborów), konferencjom prasowym 
(4,62% wyborów), study/press tour (3,33% wyborów) i innym instrumentom pro-
mocji (0,81% wyborów).  
 
 
Podsumowanie 
 
 Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż respondenci pozy-
tywnie postrzegają występowanie wspólnej promocji turystycznej Trójmiasta i pra-
wie 40% badanych ocenia jej skuteczność na trzy punkty w pięciostopniowej skali. 
Najczęściej wymienianym przez respondentów narzędziem promocji są strony in-
ternetowe, jednak dostrzegają oni konieczność występowania takich mediów, jak 
reklama w telewizji, targi i wystawy, film promocyjny, reklama w prasie i reklama 
zewnętrzna. Wśród ankietowanych ponad 66% potwierdziło, iż w ich opinii Trój-
miasto posiada wspólny wizerunek turystyczny. 
 
 

CREATING THE IMAGE OF THE THREE-CITY 
 
 

Summary 
 

 The region’s image consists of impressions, experiences and feelings it evokes in 
the surrounding. The opinion of various people or institutions has also appropriate in-
fluence. The region’s image is not something stable and permanent, it can be conti-
nuously improved, meaning developed and changed. The region’s image is developed 
by its inhabitants, local government and organization. However, the main responsibility 
for the development and shaping of the region’s image lies with its authorities. The 
purpose of this article is to present the actions, involving the creation of the image of the 
Three-City. 
 

Translated by Marcin Kłopotowski 
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POSTAWA MIESZKAŃCÓW JAKO CZYNNIK  
WARUNKUJĄCY AKTYWIZACJĘ TURYSTYCZNĄ OBSZARÓW WIEJSKICH. 

STUDIUM PRZYPADKU WIOSEK TEMATYCZNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Chociaż na obszarach wiejskich w Polsce rolnictwo nadal jest niezwykle waż-
ne, to jednak przemiany strukturalne związane z przejściem z gospodarki rolniczo- 
-przemysłowej na gospodarkę opartą na wiedzy wymagają zagospodarowania pro-
duktów rolniczych oraz tworzenia zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich  
o zróżnicowanych funkcjach działalności1. Ważne jest jednak, by w pożądanej  
i poszukiwanej wielofunkcyjności rozwoju wsi umiejętnie wykorzystana została 
tożsamość i integralność przestrzenna tych obszarów.  
 Zgodnie ze zbiorem zasad opracowanym w 1996 roku przez Europejską Gru-
pę Roboczą do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi, wieś jest inte-
gralnym organizmem, w którym gospodarkę, rolnictwo, politykę społeczną, kulturę 
i środowisko należy traktować całościowo. Nie można rozdzielać tzw. twardych 
czynników rozwoju (inwestycje, finanse, przemysł) od miękkich (dziedzictwo kul-
turowe, środowisko, nauka, identyfikacja z regionem). Aby uchronić obszary wiej-
skie od wykorzystywania ich jako rezerwy zasobów przestrzeni i siły roboczej, 
należy czerpać korzyści z inności i różnorodności wsi i regionów2. Zasady te wyni-
kają bezpośrednio z reguł rozwoju zrównoważonego3.  

                                                 
1  A.P. Wiatrak, Założenia i cele polityki rolnej. Materiał szkoleniowy, FAPA Warszawa 

2000, s. 3. 
2  W. Idziak, O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004, s. 30. 
3  A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, 



Magdalena Maćkowiak 192 

 Skutecznym rozwiązaniem okazuje się w tej sytuacji wdrażanie programu 
odnowy wsi, którego założenia pozwalają dostosować się do zasad obowiązujących 
w gospodarce rynkowej. Program ten oddziałuje na standard życia i jego jakość 
oraz źródła utrzymania mieszkańców wsi, zachowując jednocześnie tożsamość 
wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzic-
twa duchowego, kulturowego i materialnego wsi”4. Jedną z inicjatyw propagowa-
nych w ramach odnowy wsi jest idea wiosek tematycznych, polegająca na tworze-
niu specjalizacji wsi wokół wybranego tematu. Koncepcja tak realizowanych pro-
duktów turystycznych od kilku lat sprawdza się w krajach Europy Zachodniej5. 
 
 
1. Istota wiosek tematycznych a społeczność lokalna 
 
 Wioska tematyczna jest wsią, w której rozwój podporządkowany jest jednemu 
pomysłowi, pewnej wiodącej idei. Tematem jest to, co dla wsi jest charakterystycz-
ne, co jest w niej ciekawe, z czego jest lub może stać się znana. Wieś dzięki temu 
staje się wyróżnialna i jedyna w swoim rodzaju. Założeniem wiosek tematycznych 
jest tworzenie nowych płaszczyzn do realizacji różnych pomysłów zarabiania na 
życie6. Nie chodzi jednak o wprowadzanie nowego rodzaju hodowli czy uprawy, 
które nadal są ważne, ale tworzenie na bazie już istniejącego potencjału oryginal-
nych pomysłów, dzięki którym wieś może być zarówno bardziej atrakcyjnym miej-
scem pracy dla mieszkańców, jak i wypoczynku dla turystów7. Na terenie tym ob-
serwowane jest więc wspólne skoncentrowanie na określonym kierunku działania, 
dzięki któremu, w porównaniu z innymi wsiami o podobnym stanie wyjściowym, 
rozwija się ona lepiej pod względem gospodarczym i społecznym. Wieś staje się 
swego rodzaju firmą oferującą produkt, wokół którego tworzy się pomysły nowych 
źródeł dochodów i miejsc pracy, co z kolei wpływa na poprawę sytuacji mieszkań-
ców wsi8. We wsi takiej wyraźnie wzrasta poziom optymizmu9. 

                                                                                                                        

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 19–20. 
4  R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Funda-

cja Fundusz Współpracy, Poznań 2003, s. 12. 
5  Pojedyncze wsie tematyczne powstawały już w 1992 roku, lecz największy ich rozwój 

przypada na rok 2000. W tym czasie w Dolnej Austrii wybrano osiem gmin pilotażowych, które 
rozpoczęły realizację projektów związanych z tworzeniem wiosek tematycznych. Wśród funkcjo-
nujących za granicą wiosek tematycznych można wymienić: Makową Wioskę w Armschlag 
(Austria), Owczą Wioskę w Vasles (Francja), Krowią Wioskę w Malzhausen (Niemcy), Wieś 
Chleba w Bovenister (Belgia), Wioskę Orzechów w Krummnußbaum (Austria), Wioskę Książek 
w Purgstall (Austria). 

6  W. Idziak, O odnowie wsi, op.cit., s. 31. 
7  W. Idziak, Wsie tematyczne, w: Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju 

społeczności wiejskiej, red. P. Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005, s. 63. 
8  W. Idziak, O odnowie wsi, op.cit., s. 45. 
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 Koncepcja wiosek tematycznych jest efektem popularyzowania i wdrażania 
Strategii Interpretacji Dziedzictwa, opracowanej w ramach programu PHARE-
TURIN II, która oparta jest na wykorzystaniu istniejącego na danym terenie dzie-
dzictwa kulturowego do stworzenia wartościowego i atrakcyjnego produktu tury-
stycznego10. Głównym walorem strategii jest możliwość zaangażowania w nią 
miejscowej ludności poprzez wykorzystanie jej wiedzy i doświadczenia11. Wdroże-
nie interpretacji dziedzictwa jest możliwe jedynie wówczas, gdy zainteresowani nią 
mieszkańcy mają świadomość istnienia na swoim terenie majątku kulturowego. 
Pobudzenie tej świadomości odbywać się może poprzez udział w odpowiednio 
przygotowanym programie waloryzacji i rozwoju dziedzictwa wsi12. 
 Społeczność lokalna wiosek tematycznych stanowi kapitał podstawowy i jest 
niewątpliwie głównym elementem potencjału turystycznego. Powołanie do życia 
wioski tematycznej wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem inwencji twór-
czej, pomysłowości i chęci działania mieszkańców. Stąd ważne jest, jak podejmo-
wana na danym terenie inicjatywa jest przez nich odbierana. Pozytywna percepcja 
sprzyja chęci do pracy, motywacji i kreatywności członków społeczności lokalnej, 
determinując w ten sposób jakość świadczonych usług. Aktywność społeczna zmie-
rzająca ku wspólnemu dobru jest tym większa, im bardziej mieszkańcy danego 
obszaru się z nią identyfikują, im silniej odczuwają potrzebę tego typu działalności 
jako powinność. Nie bez znaczenia jest także szacunek dla miejscowych autoryte-
tów13 oraz poczucie możliwości wpływania na rozwój obszaru14.  
 Warto podkreślić, że podstawową trudnością w tworzeniu wiosek tematycz-
nych są bariery natury psychologicznej, w tym mentalność, a nie wyłącznie pienią-
dze. Koncepcja ta z jednej strony pobudza bowiem mieszkańców do działania, ak-
tywizuje ich, daje im nadzieję na odnalezienie swego miejsca i poczucia własnej 
wartości, z drugiej strony – budzi lęki, obawy przed ośmieszeniem w oczach sąsia-

                                                                                                                        
9  W. Idziak, Wymyślić wieś od nowa, Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin 2008, s. 39. 
10  B. Lane, Strategia interpretacji dziedzictwa, PHARE TOURIN II, w: Dziedzictwo kultu-

rowe polskiej wsi a turystyka wiejska, Materiały konferencyjne, CDiEwR, Kraków 1999, s. 6. 
11  M. Karczewska, Udział społeczności lokalnej w ochronie i popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego wsi jako element rozwoju turystyki, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa”, zeszyt 4, 
Gdynia 2002, s. 37. 

12  Por. Guide d'observation du patrimoine rurale, Ministre de l'Agriculture et de la Peche, 
Paris 2000, lub polska wersja tego wydawnictwa: Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli 
rzecz o dziedzictwie wiejskim, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001. 

13  Należy szczególnie podkreślić rolę liderów, którzy są najczęściej reprezentantami swojej 
społeczności i koordynatorami jej działań, starają się pogodzić rozbieżne interesy oraz dążenia 
jednostek i grup. Są swego rodzaju planistami, którzy widzą dalej i głębiej niż inni potrzeby 
swoje czy gminy. Potrafią też wciągać różne grupy i jednostki do współdziałania, będąc raczej 
tymi, którzy kierują wykonaniem planu na danym odcinku, niż bezpośrednio go wykonują. 

14  J. Wiench, Samorządność a postawy społeczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
Warszawa 1990, s. 3. 
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dów, zaburza istniejący porządek15. Wdrażanie takiego rozwiązania wymaga bo-
wiem innowacyjności i otwartości, która w dużym stopniu jest daleka od przyzwy-
czajeń i typowych cech mieszkańców wsi.  
 
 
2. Wyniki badań 
 
 Badania zostały przeprowadzone w wioskach tematycznych w województwie 
zachodniopomorskim, biorących udział w projekcie „Partnerstwo razem” (rysunek 
1). Badaniami objęto w sumie 100 mieszkańców, w tym: 24 osoby w Sierakowie 
Sławieńskim (Wioska Hobbitów), 21 osób w Dąbrowie (Wioska Zdrowego Życia), 
20 osób w Podgórkach (Wioska Bajek i Rowerów), 20 osób w Iwięcinie (Wioska 
Końca Świata), 15 osób w Paprotach (Wioska Labiryntów i Źródeł). W badaniach 
udział wzięło 48 kobiet i 52 mężczyzn. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły 
osoby w przedziale wiekowym od 31 do 45 lat. 
 Osiągnięcie znaczących rezultatów we wszelkiego rodzaju działalności uza-
leżnione jest w głównej mierze od motywacji. Analizując postawy mieszkańców, 
zwrócono więc uwagę na stopień ich zaangażowania w tworzenie wioski tematycz-
nej oraz motywy, które mu towarzyszyły. W tym przypadku zaobserwowano sto-
sunkowo równomierny rozkład postaw. Mały udział w pracach zadeklarowało 32% 
badanych (punkty 1-3), w średnim stopniu angażowało się 33% respondentów, 
osoby najbardziej aktywne stanowiły 35% ankietowanych (rysunek 2).  
 Wśród osób mało zaangażowanych 53,1% wskazało jako przyczynę swojej 
postawy brak czasu, 18,7% deklarowało brak zainteresowania taką formą aktywno-
ści; chęcią stworzenia czegoś nowego kierowało się (paradoksalnie) 9,3%, zaś 3,1% 
respondentów traktowało pracę przy tworzeniu wioski tematycznej jako przyjem-
ność i możliwość oderwania się od codziennych zajęć. 
 Chęcią stworzenia czegoś nowego kierowało się 75,7% osób średnio zaanga-
żowanych, dla 60,6% była to forma spędzenia wolnego czasu, brakiem czasu 
usprawiedliwiało swoją postawę 24,2%, a na dodatkowy dochód liczyło 18,2% 
badanych z tej grupy. 
 Najbardziej twórcze podejście, co łatwo przewidzieć, charakteryzowało osoby 
mocno zaangażowane, wśród których 97,1% deklarowało chęć stworzenia czegoś 
nowego; 65,6% badanych traktowało zaangażowanie w pracę przy wiosce tema-
tycznej jako formę spędzenia wolnego czasu, ale jednocześnie względy ekonomicz-
ne (potencjalny dodatkowy dochód) stanowiły motywację dla 45,7% najbardziej 
aktywnych respondentów. 

                                                 
15  W. Idziak, Wsie tematyczne…, op.cit., s. 63. 
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Rys. 1. Położenie wiosek tematycznych partnerstwa RAZEM16, na terenie których reali-
zowano badania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych na stronie 
www.wioskitemetyczne.org.pl. 

                                                 
16  Celem projektu jest „utworzenie i sprawdzenie modelowego rozwiązania, służącego uła-

twianiu wchodzenia i powrotu na rynek pracy mieszkańcom wsi na obszarach marginalnych  
w postaci zespołu wsi tematycznych. Projekt ten wchodzi także w skład ponadnarodowego Part-
nerstwa „Eurovillage”, którego celem jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy  
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Partnerstwo „RAZEM” działa  
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, finansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS), tworzą je: Fundacja Wspomagania Wsi (Warszawa), Koszalińskie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne (Koszalin), Fundacja „Odnowa wsi” (Malechowo), Stowarzyszenie „Hobbiton” 
(Sierakowo Sławieńskie), Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
i Wsi Podgórki „Razem w Przyszłość” (Podgórki), Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej” (Aptynty). 
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Rys. 2. Stopień zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia wioski tematycznej 

Źródło: badanie własne. 

 
 Warto podkreślić, że oczekiwania odnośnie do poprawy sytuacji materialnej  
w momencie realizacji badań spełniły się tylko w przypadku 26% ogółu responden-
tów, natomiast 74% ankietowanych odpowiedziało, że ich sytuacja materialna nie 
poprawiła się17.  
 Respondentów, którzy odczuli pozytywną zmianę, poproszono o określenie 
stopnia poprawy ich sytuacji materialnej za pomocą dziesięciopunktowej skali.  
W ocenie 23% ankietowanych ich kondycja finansowa poprawiła się w małym 
stopniu. Badani, którzy odpowiedzieli, że ich sytuacja materialna znacznie się po-
prawiła (punkty 4-7) stanowili 62% ogółu. Natomiast 15% zauważyło bardzo dużą 
poprawę (rysunek 3). 
 Badając powstawanie wiosek tematycznych, nie można pominąć relacji mię-
dzyludzkich występujących czy tworzących się pod wpływem takich działań. Re-
spondentów zapytano więc o kształtowanie się więzi między mieszkańcami wsi. 
Zdaniem 60% ankietowanych projekt budowy wiosek tematycznych wpłynął pozy-
tywnie na relacje w społeczności badanych wsi. Opinie dotyczące przejawów zacie-
śniania więzi przedstawiono na rysunku 4. 
 Innego zdania było 31% badanych, którzy stwierdzili, że nie miało to wpływu 
na wzajemne stosunki. Można przypuszczać, że jest to grupa osób, która potrzebuje 
więcej czasu, silniejszych argumentów, lepszej motywacji. To jest ta nieufna część 
mieszkańców, słabo zaangażowana, przyjmująca postawę wyczekującą, stojąca 
trochę z boku. 

                                                 
17  Taki procentowy rozkład odpowiedzi można tłumaczyć faktem, że do momentu realizacji 

badań tylko Sierakowo Sławieńskie zakończyło proces tworzenia wioski tematycznej i mieszkań-
cy już mogą na niej zarabiać. 



Postawa mieszkańców jako czynnik warunkujący… 197

7,7%

11,5%

3,8% 3,8%

30,8%

7,7%

19,2%

3,8%
0,0%

11,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

Rys. 3. Stopień poprawy sytuacji materialnej mieszkańców wiosek tematycznych 

Źródło: badania własne. 

 
 Pojawiły się także sugestie, że wspólna praca przy tworzeniu wioski tema-
tycznej podzieliła mieszkańców (9%), co jest sygnałem dla liderów wiosek tema-
tycznych, aby starali się powstające spory zauważać i rozwiązywać.  
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Rys. 4. Przejawy zacieśnienia więzi społecznych w wioskach tematycznych 

Źródło: badanie własne. 

 
 Badania wykazały, że w opinii większości projekt wiosek tematycznych za-
cieśnił relacje między mieszkańcami, głównie dzięki regularnym spotkaniom, roz-
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mowom i możliwości wspólnej realizacji zamierzonej koncepcji. Mieszkańcy nie 
tylko lepiej poznali się w obrębie wioski, ale także, współpracując z innymi wio-
skami, poznali nowych ludzi, nawiązali nowe przyjaźnie. Co również ważne, poja-
wiło się poczucie wspólnoty i poczucie dumy z podjęcia nowatorskich działań. 
 W badanych wioskach 88% respondentów dostrzegało korzystny wpływ ist-
nienia wioski tematycznej na wieś, w której mieszkają. Wprawdzie nie utożsamiali 
go ze spadkiem bezrobocia, który jest często głównym czynnikiem mobilizującym 
do podejmowania inicjatyw na wsi, ale dostrzegali przede wszystkim poprawę este-
tyki wsi (69%), doceniali podejmowane inwestycje (59%) oraz zauważali poprawę 
infrastruktury (27%).  
 Co ważne, ankietowani widzieli również wpływ istnienia wioski tematycznej 
na atrakcyjność turystyczną swojej wsi18.  
 Wzrost zainteresowania turystów tym terenem potwierdziło 79% biorących 
udział w badaniu, przeciwnego zdania było 21%. Zdaniem ponad połowy miesz-
kańców (53,2%) zainteresowanie turystów wsią jest duże (punkty 4-7). Z kolei  
o bardzo dużym zainteresowaniu (punkty 8-10) świadczą odpowiedzi 38% ankie-
towanych. Respondenci uważający, że jest ono niskie (punkty 1-3) stanowili 8,9% 
(rysunek 6).  
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Rys. 6. Zainteresowanie turystów wsią – opinia mieszkańców 
Źródło: badanie własne. 
 
 Oczywiście najwięcej odwiedzających (kilka tysięcy osób) przyjeżdża do 
Wioski Hobbitów w sezonie letnim i są to głównie dzieci wypoczywające w tym 

                                                 
18  Wyniki badań przeprowadzonych wśród turystów odwiedzających opisywane wsie tema-

tyczne przedstawiono w: M. Maćkowiak, P. Seelieb, Wioski tematyczne jako forma aktywizacji 
turystycznej obszarów wiejskich, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. I. Sikorska- 
-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 35–43. 
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czasie na koloniach nad morzem. Oprócz turystów wioski goszczą także studentów, 
dla których są przygotowywane warsztaty i zajęcia dydaktyczne. Przyjeżdżają go-
ście z innych wsi, gmin i powiatów z różnych stron Polski, którzy chcą ideę wiosek 
tematycznych zaszczepić na swoim terenie. Wioski ze stowarzyszenia „Partnerstwo 
razem” ciągle się tworzą, ale również uczą, jak odnawiać i rozwijać współczesną 
wieś.  
 Mieszkańcy niewielkich izolowanych wsi, borykający się z typowymi pro-
blemami terenów wiejskich związanymi z upadkiem rolnictwa, bezrobociem i za-
niedbaną infrastrukturą, nie zawsze są mentalnie przygotowani do zmian. Proces 
odnowy w takich przypadkach trwa długo i mozolnie. Można zakładać, że związane 
jest to z prawidłowością, iż wielkość przewidywanego prawdopodobieństwa osią-
gnięcia sukcesu oraz stopień użyteczności działania warunkują powstanie procesu 
motywacyjnego. Często dopiero sukces sąsiada pobudza aktywność i dodaje wiary 
w powodzenie.  
 Nie można się więc dziwić obawom, jakie towarzyszyły osobom angażującym 
się w ideę wiosek tematycznych. Z dystansem podchodziło do tego pomysłu 56% 
ankietowanych, natomiast 44% nie miało żadnych obiekcji.  
 Lęk 71,4% respondentów związany były z niepowodzeniem przedsięwzięcia, 
a 57,1% obawiało się ośmieszenia w oczach okolicznych mieszkańców. Zaburzenie 
istniejącego porządku jako przyczynę swoich obaw wskazało 17,9% ankietowanych 
Natomiast 1,8% mieszkańców obawiało się, że czas oczekiwania na efekty będzie 
niewspółmierny do spodziewanych korzyści (rysunek 7). 
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Rys. 7. Obawy związane z tworzeniem wioski tematycznej 

Źródło: badanie własne. 

 Większość mieszkańców odczuwała lub nadal odczuwa obawy, które są nie-
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odłącznym elementem tworzenia czegoś nowego. Ludzie ci są nieufni wobec inno-
wacji, trudno zmienić ich mentalność, przyzwyczajenia. Choć wieś popegeerowska 
już dawno odeszła w zapomnienie, to jednak wielu mieszkańców tych terenów 
nadal żyje w poczuciu krzywdy i oczekuje natychmiastowych efektów, najchętniej 
w formie finansowej. Przystosowanie się do nowych realiów, do gospodarki opartej 
na wiedzy, stanowi dla nich spore wyzwanie.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Wioski tematycznej nie można traktować jako cudownego lekarstwa na pro-
blemy wsi; nie każda wieś może być i powinna być tematyczna. Jest to tylko jedna 
z możliwości poprawy sytuacji mieszkańców wsi, szczególnie tych leżących z dala 
od miast i dobrych dróg, pozbawionych wyraźnych atrakcji turystycznych. Wioski 
tematyczne wprowadzają wieś w nową erę informacyjno-usługową. Dzięki tej idei 
wieś staje się przestrzenią do nauki, przeżywania prawdziwych emocji i odczuć. 
Wioski tematyczne budowane zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego są 
alternatywą dla turystyki masowej. 
 Inicjatorzy wiosek tematycznych nie tworzą nowego towaru produkowanego 
na ogromną skalę, sprzedają przede wszystkim ideę produktu. Nie są tu potrzebne 
ogromne inwestycje i dotacje. W projekcie tym ważniejszy jest kapitał wiedzy, 
wyobraźni i kreatywności, a nie kapitał pieniężny – bazuje się tu przecież przede 
wszystkim na sile pomysłu. Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy 
pozytywnie oceniają koncepcję wiosek tematycznych. Widzą sens w tym, co robią, 
a także mają nadzieję na korzyści płynące z budowania swojej małej ojczyzny  
i mieszkania w niej. Jest to przykład programu aktywizującego ludzi do działań, 
dzięki którym stają się oni odpowiedzialni za przyszłość swoją i miejsca, w którym 
mieszkają. Należy jednak pamiętać, że tworzenie wiosek tematycznych jest proce-
sem długotrwałym, w trakcie którego pojawiają się również problemy, z którymi 
trzeba się zmierzyć. W takiej sytuacji bardzo ważne jest, aby w podejmowanych 
działaniach istniała jak nawiększa zbieżność pomiędzy dążeniami osobistymi jed-
nostki a dążeniami społecznymi.  
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THE INHABITANTS ATTITUDE  
AS A TOURIST ACTIVATION DETERMINANT OF RURAL AREAS.  

THE THEMATIC VILLAGES CASE STUDY 
 
 

Summary 
 
 This paper presents the idea of thematic village’s creation as the element of rural 
areas development’s programme and as a form of its tourist activation.  
 It shows the role of the local people as a factor which influences on the success of 
the thematic village’s idea. 
 The article contains the results of researches carried out among the inhabitants of 
the five thematic villages which constitute the origin of this venture in Poland. The 
researches concerned the thematic village’s idea perception and the influence of its 
realization on the local communities situation. 
 

Translated by Magdalena Maćkowiak 
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Wprowadzenie 
 
 Turystyka jest ważnym sektorem gospodarki i jednym z czynników rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Według raportu Światowej Organizacji Turystycznej 
międzynarodowe obroty handlowe związane z turystyką wynoszą ok. 2 mld dola-
rów dziennie. W sferze turystyki zatrudnionych jest 255 mln osób na całym świe-
cie, czyli 10% wszystkich pracowników. W rozwiniętych rekreacyjnie i turystycz-
nie krajach dochody z turystyki dostarczają ok. 50% wszystkich wpływów do lo-
kalnych budżetu. Turystyka tworzy około 6% światowego dochodu brutto i jest 
niezbędną częścią składową rynku światowego. Zajmuje drugie miejsce w ekono-
mice światowej po przemyśle elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie 
dziedziny gospodarki, jak przemysł petrochemiczny czy samochodowy1. 
 Według W.W. Gaworeckiego, gospodarka turystyczna jest to „kompleks róż-
norodnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio rozwi-
janych w celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania człowieka na dobra  
i usługi turystyczne”2. Natomiast według Światowej Rady Turystyki i Podróży 
(WTTC), gospodarka turystyczna jest rodzajem działalności gospodarczej „wyzna-
czonej przez szeroko rozumiany popyt turystyczny, obejmujący nie tylko dobra  
i usługi służące bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale także takie rodzaje dzia-
łalności gospodarczej, które są ściśle lub częściowo uzależnione od ruchu podróż-
nych i których rozwój nie byłby możliwy, lub byłby znacznie ograniczony, gdyby 

                                                 
1  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 205–211. 
2  Ibidem, s. 164. 
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nie turystyka”3.  
 Gospodarka turystyczna nie jest samodzielnym sektorem gospodarki, tak jak 
np. budownictwo, transport czy handel, lecz obejmuje fragmenty tych samodziel-
nych sektorów gospodarki, które wytwarzają produkty i usługi dla turystyki. We-
dług UNWTO w zakres działalności gospodarki turystycznej wchodzi 10 z 17 sek-
torów gospodarki: budownictwo, handel, hotele i restauracje, transport, pośrednic-
two finansowe, obsługa nieruchomości, administracja publiczna, edukacja, pozosta-
ła działalność usługowa, organizacje i instytucje międzynarodowe4. 
 World Travel and Tourism Council szacuje, że każda złotówka przemysłu 
turystycznego i podróży generuje trzy złote dochodu w innych sektorach gospodar-
ki. A więc od funkcjonowania turystyki bezpośrednio zależy istnienie ponad 40 
gałęzi gospodarczych i blisko 10-15% ludności świata5. 
 Gospodarka turystyczna jest ściśle związana z procesem konsumpcji turystów. 
Jest to sprężenie zwrotne, system gospodarki turystycznej ma wpływ na wielkość  
i charakter popytu turystycznego oraz popyt turystyczny oddziałuje na działania 
podejmowanie w ramach gospodarki turystycznej6.  
 Turyści podróżując, kreują popyt na wiele usług i produktów turystycznych 
oraz paraturystycznych. Dzięki nim następuje transfer środków pieniężnych do 
regionów turystycznych. Lokalne budżety i przedsiębiorcy bogacą się. Zagraniczną 
turystykę przyjazdową można nazwać niewidzialnym eksportem, wpływa więc ona 
korzystnie na bilans płatniczy, wspomaga rozwój i wzrost społeczno-gospodarczy, 
ogranicza skutki kryzysu ekonomicznego, kreuje wizerunek danego kraju na rynku 
międzynarodowym. Do ekonomicznych korzyści z rozwoju turystyki należy ponad-
to zaliczyć:  

 osiąganie przez mieszkańców i przedsiębiorstwa danej miejscowości tury-
stycznej dodatkowych dochodów,  

 tworzenie dochodu narodowego oraz wzrost dochodów samorządu lokal-
nego, 

 rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 
 zmniejszenie bezrobocia oraz zmniejszenie liczby osób zatrudnionych  

w rolnictwie,  
 wzrost jakości usług i produktów świadczonych na danym obszarze,  
 wykorzystanie istniejącej infrastruktury dla turystyki, dzięki czemu nastę-

puje ulepszanie miejscowej infrastruktury drogowej i komunalnej7.  

                                                 
3  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 135. 
4  Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 16. 
5  Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 344–347. 
6  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 39–40. 
7  W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków 

2000, s. 166–176. 
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 Oprócz pozytywnych skutków turystyka przynosi negatywne efekty, którymi 
między innymi są: odpływ dewiz, wzrost cen, sezonowość zatrudnienia, podatność 
na wahania koniunkturalne, obca własność, zależność gospodarcza. 
 Gminy, które postanowiły zainwestować w turystykę (zwłaszcza te uboższe), 
powinny dysponować atrakcyjnymi walorami turystycznymi; ponadto powinny być 
łatwo dostępne komunikacyjnie, posiadać infrastrukturę turystyczną, tworzyć sys-
temy zachęt dla inwestorów, prowadzić działania promocyjne, nie powinno być tam 
napięć oraz walk społecznych i politycznych8. 
 Światowe doświadczenie wskazuje na możliwość rozwijania przemysłu tury-
stycznego w okresie kryzysów ekonomicznych, ponieważ koszty stworzenia jedne-
go miejsca pracy są tu 20 razy mniejsze niż w przemyśle. Obrót kapitału inwesty-
cyjnego jest 4,2 razy większy niż w innych dziedzinach gospodarki. Biznes tury-
styczny przyciąga też przedsiębiorców niewielkimi początkowymi inwestycjami, 
szybkim terminem zwrotu kosztów, stałym popytem na usługi turystyczne, wyso-
kim poziomem rentowności poniesionych wkładów pieniężnych. Należy więc 
zwrócić uwagę na to, że turystyka nie tylko bezpośrednio lub pośrednio obejmuje 
większość innych gałęzi ekonomii, w tym przemysł, rolnictwo, budownictwo, 
transport, ubezpieczenia, telekomunikację, handel, gastronomię, mieszkalnictwo, 
sferę usług, kulturę, sztukę, sport, ale także stymuluje ich rozwój. 
 Rynek turystyki nie istnieje niezależnie od państwa i społeczeństwa. Zarzą-
dzanie turystyką nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia, ponieważ jej funkcjono-
wanie i rozwój mają bardzo ważny wpływ na kierunki polityki społeczno- 
-gospodarczej rządu. Dalszy rozwój turystyki w XXI wieku ma szczególne znacze-
nie dla realizacji bieżącej polityki społeczno-gospodarczej kraju, albowiem pod-
trzymuje i utrwala tendencje wzrostowe w gospodarce państwa; stanowi pozytywny 
przykład wprowadzania zachodnich standardów (różnice techniczne i technologicz-
ne nie są tak duże jak w innych dziedzinach gospodarki); Polska ma szansę stosun-
kowo szybko wyrównać różnice między krajową i zagraniczną gospodarką tury-
styczną (przy zachowywaniu własnych specyficznych cech kulturowych i narodo-
wych). 
 Ważną rolę w rozwoju turystyki zajmuje samorząd lokalny, którego działania 
(w sposób pośredni lub bezpośredni) wpływają na poziom turystyki w danej gmi-
nie. Władze lokalne kształtują turystykę w swoim regionie poprzez: rozwój eduka-
cji, kultury, wielofunkcyjny rozwój wsi, plany zagospodarowania przestrzennego, 
ochronę środowiska i gospodarkę wodną, gospodarkę transportową, kulturę fizycz-
ną, bezpośrednie działania na rzecz turystyki, ochronę społeczeństwa, aktywizację 
bezrobotnych9. Wzrost ruchu turystycznego zależy często od dobrze wyszkolonych 

                                                 
8  Turystyka…, op.cit., s. 408–411.  
9  L. Butowski, Organizacja turystyki w Polsce, Wydawnictwa WA, Warszawa–Lublin 

2004, s. 44. 
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pracowników administracji samorządowej, którzy rozumieją ideę organizacji tury-
styki i jej promocji w danym regionie.  
 
 
1. Kreowanie wizerunku i marki regionów turystycznych 
 
 Określenie marka odnosi się zarówno do produktu, firmy, jak i miejsca,  
a w literaturze przedmiotu nie podaje się jednoznacznej definicji. Najczęściej marka 
jest rozumiana jako nazwa, symbol lub termin, których celem jest wyróżnienie 
produktu lub firmy na rynku. Czasem markę traktuje się jako ideę w umyśle kon-
sumenta na temat produktu lub firmy, która znajduje swój wyraz w korzyściach, 
jakie zyskuje nabywca. Dosyć często markę rozumie się jako graficzny znak towa-
rowy, będący własnością danej firmy. Do głównych elementów w budowie marki 
regionu turystycznego zalicza się: rdzeń, benefit, tożsamość marki oraz sposób 
prezentacji. Rdzeń marki turystycznej prezentuje charakter miejsca, wskazuje na 
jego historię oraz dominującą rolę walorów kulturowych. Benefity marki oznaczają 
główne korzyści stanowiące o przewadze konkurencyjnej danego regionu nad in-
nymi. Tożsamość marki powinna być budowana na aktualnej rzeczywistości albo 
na przyszłych możliwościach, w zależności od konkretnej sytuacji gminy. Propozy-
cje powinny być proste, oparte na wartościach emocjonalnych, dających się łatwo 
przekształcić w symbole słowne i wizualne. Prezentacja oraz związana z nią identy-
fikacja i znajomość marki turystycznej jest uzyskiwana w procesie przekazu marke-
tingowego oraz doświadczenia, czyli wiedzy turystów, którzy odwiedzili dany re-
gion. W tym procesie niesłychanie ważny jest dobry projekt elementów graficznych 
marki, większość bodźców odbiera się bowiem wzrokiem, jednak równie ważna 
jest oryginalność komunikatu10.  
 Ważną rolę w procesie rozwoju turystyki odgrywa marketing miejsca i pro-
mocja regionu. Marketing miejsca pojawił się w końcu lat 80. XX wieku, gdy kla-
syczne metody stosowane w przedsiębiorstwach zaczęto wykorzystywać do promo-
cji określonych terytoriów. Było to wynikiem postępującej konkurencji obejmującej 
zasięgiem już nie tylko produkty czy przedsiębiorstwa, ale również jednostki teryto-
rialne, dla których celem perspektywicznym jest osiągnięcie przewagi konkuren-
cyjnej nad innymi obszarami11.  
 Do zalet marketingu miejsca można zaliczyć: łatwy dostęp do know how, roz-
wój przedsiębiorczości, odpowiednia infrastruktura, wykształcona siła robocza, 
prestiż, zadowolenie mieszkańców, wzrost jakości życia, wzrost wpływów do bu-

                                                 
10  B. Sawicki, Kreowanie marki w agroturystyce i turystyce wiejskiej, w: Marka wiejskiego 

produktu turystycznego, red. P. Palich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, 
s. 11–13. 

11  B. Meyer, Marketing terytorialny w turystyce, w: Marketing usług turystycznych, red.  
A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 70. 
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dżetu.  
 Obecnie wszystkie miejsca konkurują ze wszystkimi o wszystko, wiele miejsc 
oferuje te same usługi, więc można powiedzieć, że stworzył się jeden duży super-
market miejsc (w Polsce jest 917 miast). Miasto informuje, komunikuje o swoim 
istnieniu codziennie poprzez działania: polityczne, kulturę, produkty i usługę, sport, 
sztukę, zachowania mieszkańców, architekturę. Marka odróżnia jedno miasto od 
drugiego. 
 Można wskazać osiem kroków budowania marketingu miejsca: 

 określenie jasnych celów, 
 zrozumienie odbiorców, 
 identyfikacja obecnego wizerunku, 
 zdefiniowanie tożsamości aspiracyjnej, 
 stworzenie pozycjonowania, 
 stworzenie unikalnej oferty marki, 
 realizacja strategii marki, 
 pomiar wyników. 

 Obietnica dana przez markę danego regionu powinna być: wiarygodna, ważna, 
spójna, trwała. Tworząc wizerunek danego miejsca, należy odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania: 

1. Kim jesteśmy we własnym przekonaniu? 
2. Kim jesteśmy w oczach innych? 
3. Kim chcielibyśmy się stać w przyszłości? 
4. Kim mamy szansę stać się w przyszłości?12  

 Stworzenie właściwego i rozpoznanego wizerunku oraz marki regionu jest 
możliwe tylko wówczas, jeśli będą w to zagadnienie zaangażowane samorządy 
terytorialne, organizacje pozarządowe oraz wszystkie możliwe siły społeczne,  
a w przypadku marki krajowej lub międzynarodowej – także administracja pań-
stwowa. 
 
 
2. Metody badawcze 
 
 Celem badań było określenie znajomości przez mieszkańców gminy miasta 
Lublin wizerunki i sposobu kreacji marki regionu, form promocji oraz zadań wyko-
nywanych przez władze lokalne w procesie rozwoju turystyki.  
 W hipotezie badawczej założono, że mieszkańcy Lublina nie znają wizerunku 
swojego miasta, sposobu kreacji marki i form promocji gminy oraz nie interesują 
się działalnością i zadaniami wykonywanymi przez pracowników urzędu miasta  

                                                 
12  Opracowanie własne na podstawie informacji i materiałów uzyskanych na konferencji 

„Marketing regionu lubelskiego”, 11.02.2009. 
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i urzędu wojewódzkiego.  
 Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, stosując technikę 
ankietową przeprowadzoną wśród mieszkańców gminy miasta Lublin. Badania 
przeprowadzono w styczniu 2010 roku wśród młodych mieszkańców Lublina  
w wieku od 20 do 35 lat, ogółem uzyskano 86 poprawnie wypełnionych ankiet.  
 Badania zostały uzupełnione studiami oraz analizą sprawozdań i materiałów 
uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Lublina dotyczących 
strategii oraz form promocji miasta. 
 
 
3. Charakterystyka badanego regionu 
 
 Lublin jest najstarszym, a zarazem największym miastem o powierzchni 147,5 
km2, położonym w środkowo-wschodniej części Polski nad rzeką Bystrzycą, na 
wysokościach 163-238 m n.p.m. Zajmuje on trzecią pozycję w kraju pod względem 
powierzchni. Liczy ponad 340 tys. mieszkańców. Jest stolicą województwa lubel-
skiego. Za panowania pierwszych Jagiellonów w Polsce Lublin połączył dwa bie-
guny europejskiej kultury: wschodnią i zachodnią. W Lublinie na sejmie 1 lipca 
1569 podpisano umowę międzynarodową pomiędzy Królestwem Polskim i Wiel-
kim Księstwem Litewskim, w wyniku której powstało państwo znane jako Rzecz-
pospolita Obojga Narodów. Była to unia realna, gdyż powstałe państwo posiadało 
wspólny herb, sejm, walutę, władcę, prowadziło wspólną politykę zagraniczną  
i obronną, natomiast zachowało odrębne urzędy, armię, sąd i skarb. Pamiątką po 
dawnej świetności grodu jest Stare Miasto w Lublinie, które posiada najciekawsze 
zespoły urbanistyczne w Polsce. Oryginalne kamieniczki otaczające rynek zdobią 
piękne sgraffita. Kamieniczki wybudowane zostały w stylu barokowym, klasycy-
stycznym i renesansowym. Do najciekawszych zabytków Starego Miasta należy 
ponadto zaliczyć: 

 Bramę Krakowską wybudowaną za czasów Kazimierza Wielkiego (jest to 
pozostałość dawnych murów obronnych z XIV wieku); 

 Trybunał Koronny z końca XIV wieku, w którego piwnicach znajduje się 
wejście do Turystycznej Trasy Podziemnej; 

 zamek Kazimierza Wielkiego z XIV wieku (przebudowany w XIX wieku), 
ze słynną kaplicą zamkową pw. św. Trójcy, pokrytą rusko-bizantyjskimi 
freskami z 1418 roku. Podczas i po II wojnie światowej mieściło się tutaj 
więzienie;  

 Wieżę Trynitarską, czyli neogotycką dzwonnicę, która jest najwyższym 
zabytkowym punktem wysokościowym Lublina. Z 40-metrowej platformy 
widokowej można podziwiać rozległą panoramę miasta13.  

                                                 
13  M. Krugier, Turystyczna Encyklopedia Polski, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 
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 Lublin jest ważnym ośrodkiem kultury. Istnieje tu wiele bibliotek, a najwięk-
sze to m.in.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 
Biblioteka Główna UMCS i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopaciń-
skiego. W Lublinie znajduje się dziewięć muzeów, w tym: 

 Muzeum Wsi Lubelskiej, które przechowuje zabytki architektury drewnia-
nej, murowanej, a także zbiory etnograficzne pochodzące z dawnego wo-
jewództwa lubelskiego; 

 Muzeum Lubelskie na Zamku, gdzie można zobaczyć rekwizyty dotyczące 
kultury ludowej regionu, arcydzieła malarstwa, monety i medale pochodzą-
ce z ziemi polskiej z X-XX wieku, sztukę zdobniczą; 

 Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej, które zgromadzi-
ło zdjęcia, fotografie, druki, plakaty ukazujące dzieje miasta od okresu 
osadniczego do XX wieku;  

 Muzeum Apteka, gdzie można obejrzeć wnętrze i wyposażenie XIX- 
-wiecznej apteki; 

 Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, utworzone w dawnym areszcie 
śledczym gestapo; 

 Państwowe Muzeum na Majdanku, założone na terenie byłego hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego i ukazujące tragiczną historię życia jeń-
ców;  

 Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza zawierające zbiory dotyczące 
pisarza i innych twórców związanych z województwem lubelskim; 

 Muzeum UMCS to muzeum uniwersyteckie o charakterze historycznym, 
którego zbiory są udostępniane do celów naukowych i wydawniczych; 

 Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej14. 
 W Lublinie działa siedem kin i tyle samo teatrów, w tym jedyna scena opero-
wo-operetkowa po prawej stronie Wisły – Teatr Muzyczny. W mieście funkcjonuje 
11 hoteli dwu-, trzy- i czterogwiazdkowych, a także kilka dworów i zajazdów. 
Miejsce dla siebie znajdą również podróżni szukający noclegu w klasie ekonomicz-
nej w lubelskich akademikach oraz w kwaterach prywatnych.  
 W Lublinie odbywają się także cykliczne imprezy kulturalne. Do najciekaw-
szych należy zaliczyć: Jarmark Jagielloński, Studenckie Konfrontacje Filmowe, 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Rozstaje Europy”, Festiwal Teatrów Europy 
Środkowej „Sąsiedzi”, Międzynarodowy Festiwal Organowy „Lublin – Czuby”, 
Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Festiwal Teatrów Niewielkich, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” oraz wiele in-
nych. 
 

                                                                                                                        

2007, s. 281–283. 
14  E. Lodzińska, Polska niezwykła, Wydawnictwo Delmart, Warszawa 2008, s. 197. 
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4. Działalność władz samorządowych w procesie rozwoju turystyki oraz kre-
owania wizerunku i marki miasta 
 
 Rozwojem turystyki w województwie lubelskim zajmuje się Departament 
Promocji i Turystyki, któremu przypisano następujące zadania:  

 kontrola wykonanych zadań wynikających z przepisów prawnych, 
 dostosowanie do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki 

państwa, 
 promocja województwa,  
 nadawanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek, 
 zaszeregowanie obiektów hotelarskich i nadanie kategorii, 
 rejestr działalności regulowanej organizatorów i pośredników turystycz-

nych, 
 udzielanie pomocy gminom i powiatom we współpracy zagranicznej15. 

 Natomiast w Urzędzie Miasta Lublina wyodrębniono Wydział Sportu i Tury-
styki, który m.in. zajmuje się: 

 tworzeniem warunków do rozwoju turystyki (opracowuje strategie, plany 
zagospodarowania przestrzennego, plany inwestycyjne), 

 przygotowaniem programów rozwoju turystyki, 
 ochroną i powiększaniem walorów architektonicznych, krajobrazowych, 

dziedzictwa kulturowego, 
 rozwojem ofert kulturalnych i turystycznych, 
 monitoringiem turystyki, 
 promocją turystyczną, 
 współpracą z organizacjami publicznymi i prywatnymi16.  

 Władze lokalne są mocno zaangażowane w promocję i rozwój marki miasta 
Lublin. Działania te przebiegły w kilku etapach: 

1. Etap I luty 2007 – odbyła się ilościowa inwentaryzacja miasta. 
2. Etap II marzec 2007 – badania ilościowe (jakie są skojarzenia z Lublinem, 

jakie elementy infrastruktury są ważne, gdzie Polacy szukają informacji  
o miejscach turystycznych, badanie wizerunku głównych konkurentów). 

3. Etap III kwiecień 2007 – badania jakościowe – ocena strategii miasta. 
4. Etap IV maja 2007 – konsultacje społeczne, czyli dyskusja liderów spo-

łecznych. 
5. Etap V wrzesień-październik 2007 – opracowanie strategii marki. 
6. Etap VI listopad 2007–styczeń 2008 – opracowanie logo oraz identyfikacja 

wizerunku miasta. 
 Na podstawie przeprowadzonych działań stworzono koncepcję strategiczną 

                                                 
15  Dane uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
16  Dane uzyskane z Urzędu Miasta Lublina. 



Rola władz samorządowych w kreowaniu wizerunku miasta Lublin 211

Lublina: 
 Punkt widzenia – Lublin jest miejscem, w którym świadomość bogactwa 

przeszłości powinna inspirować przyszłość kulturową, ekologiczną, bizne-
sową. 

 Obietnica – Chcemy wyzwalać w ludziach zmianę i odkrywcze, twórcze 
myślenie. 

 Sposób działania – Aby zrozumieć Lublin, trzeba go poczuć. Lublina nale-
ży doświadczać, a nie jedynie oglądać.  

 Kolejnym krokiem było opracowanie obrazu wymarzonego klienta Lublina, 
którym jest: 

 człowiek młody, ale dojrzały emocjonalnie, 
 poszukujący autentyczności, 
 doceniający wartości, 
 znający aktualne trendy, ale lubiący odmianę, 
 nonkonformista, ale nie samotnik, 
 aktywny kulturowo, 
 wielkomiejski i mobilny17. 

 Urząd Miasta zaangażował się także w promocyjną akcję ambientową, która 
zorganizowała dwa oryginalne działania reklamowe. Pierwsza akcja polegała na 
tym, że 55 przebranych animatorów (udających autostopowiczów stojących na 
drogach wyjazdowych z siedmiu najważniejszych polskich miast) zachęcało kie-
rowców, by przyjechali do Lublina, jednocześnie rozdając materiały promocyjne. 
W drugim działaniu promocyjnym w restauracjach, pubach, księgarniach, na dwor-
cach w siedmiu najważniejszych polskich miastach zostało specjalnie „zagubio-
nych” 100 000 zdjęć z wyjazdu do Lublina. Zainteresowanie Lublinem zostało 
spowodowane faktem, że mieszkańcy tych miast zaczęli poszukiwać właścicieli 
tych zdjęć. Ponadto skorzystano z tradycyjnych kampanii reklamowych, tzn.: opra-
cowano spoty reklamowe telewizyjne i radiowe, rozwieszono billboardy, wykorzy-
stano sieć ekranów infoscreen w Warszawie. Udział w krajowych i międzynarodo-
wych konferencjach, targach, wystawach także wypromował miasto na arenie kra-
jowej i międzynarodowej.  
 
 
5. Wyniki badań 
 
 Analizując wyniki badań ankietowych, potwierdzono postawioną hipotezę. 
Prawie 93% badanych mieszkańców nie zna sposobu kreacji marki gminy przez 
władze lokalne ani jej wizerunku. Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy nie 
interesują się swoim miastem, nie uczestniczą w dialogu obywatelskim. Ponadto 

                                                 
17  Ibidem. 
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akcje promocyjne skierowane są głównie do miast sąsiadujących z województwem 
lubelskim oraz największych miast Polski, a nie do mieszkańców Lublina. Urząd 
Miasta w niewielkim stopniu prowadzi kampanię promocyjną w samym mieście. 
 Pomimo braku zainteresowania sposobami promocji miasta ponad 74% re-
spondentów uważa, że gmina jest atrakcyjna dla turystów, głównie ze względu na 
zabytki (61% odpowiedzi) oraz kulturę i folklor (53% odpowiedzi). Natomiast nie-
całe 26% zbadanych mieszkańców uważa, że w gminie miejskiej Lublin nic cieka-
wego nie można zaoferować turystom. 

 
Rys. 1. Ważność turystyki w rozwoju regionu w opiniach mieszkańców miasta Lublin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Prawie 78% respondentów uważa, że turystyka jest ważnym czynnikiem roz-
woju regionu, a ponad 7% – że najważniejszym. Dzięki turystyce tworzą się nowe 
miejsca pracy, rozwija się przemysł turystyczny i paraturystyczny, dzięki czemu 
budżet gminy uzyskuje większe wpływy podatkowe, a mieszkańcy bogacą się. Po-
nadto miasto pięknieje i zaczyna tętnić życiem. Około 11% badanych osób stwier-
dziło, że turystyka wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny miasta, ale nie jest 
najważniejsza. Natomiast niecałe 4% ankietowanych uważa, że turystyka ma mar-
ginalne znaczenie w rozwoju regionu, co zilustrowano na rysunku 1.  
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Rys. 2. Zakres pomocy gminy podmiotom gospodarczym w opiniach mieszkańców 
miasta Lublin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Ponad 69% ankietowanych spostrzegło współpracę pomiędzy samorządem  
a mieszkańcami, przedsiębiorstwami i innymi instytucjami, które chcą przyczynić 
się do rozwoju turystyki. Jak wynika z danych zobrazowanych na rysunku 2, 
współpraca ta polega głównie na: wspólnych uzgodnieniach między samorządem  
a podmiotami (18,52% wskazań), wsparciu finansowym dla podmiotów gospodar-
czych (14,81% wskazań), organizacji szkoleń i edukacji z zakresu turystyki (7,41% 
wskazań). 
 W opinii respondentów najważniejszymi zadaniami władz lokalnych w proce-
sie rozwoju turystyki w gminie powinna być promocja (85,19% wskazań) oraz 
prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym regionu 
(70,37% wskazań). Natomiast najmniej ważne jest prowadzenie szkoleń i doskona-
lenie kadr zawodowych w zakresie turystyki (11,11%) oraz dokonywanie ocen 
funkcjonowania usług turystycznych (14,81%) (rysunek 3). 
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a) promocja turystyki 

b) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym regionu 

c) dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych 

d) prowadzenie badań w zakresie statystyki turystycznej 

e) prowadzenie spraw w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych  
i społecznych turystyki 

Rys. 3. Zadania, jakie powinny wykonywać władze lokalne w procesie rozwoju tury-
styki w opinii mieszkańców miasta Lublin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 
a) niezrozumienie idei marki w jednostkach samorządu terytorialnego 

b) upolitycznienie działań 

c) niski poziom wiedzy 

d) wykorzystanie klienta przez agencję 

e) brak strategii 

Rys. 4. Przeszkody w kreacji marki regionu w opinii mieszkańców miasta Lublin 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Jak wynika z danych ujętych na rysunku 4, główną przeszkodą w kreacji mar-
ki regionu według respondentów jest brak opracowanej dobrej strategii turystyki 
(70,73% wskazań). Ponad 37% ankietowanych uważa, że niekorzystnie na kreację 
marki wpływa niski poziom wiedzy urzędników oraz osób zajmujących się marke-
tingiem regionu, a 29,63% – upolitycznienie działań.  
 
 
Podsumowanie 
 

1. Dla 85% mieszkańców Lublina turystyka jest bardzo ważnym czynnikiem 
rozwoju miasta, wpływa na wzrost przedsiębiorczości, tworzy nowe miej-
sca pracy, dostarcza dodatkowych dochodów zarówno mieszkańcom, jak  
i budżetowi gminy.  

2. Władze lokalne zajmują się promocją miasta oraz rozwojem turystyki  
w regionie, prowadzą ciekawe oraz niekonwencjonalne kampanie rekla-
mowe, niestety o tych działaniach nie są poinformowani mieszkańcy. Po-
nad 93% obywateli miasta nie zna ani koncepcji strategicznej Lublina i je-
go wizerunku, ani sposobów promocji regionu czy kreacji marki. 

3. Samorząd terytorialny powinien uczestniczyć w dialogu obywatelskim  
z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Wizerunek i marka regionu powinna 
być znana każdej osobie, która zamieszkuje dany teren, gdyż tylko wów-
czas mieszkańcy mogą utożsamiać się z danym miejscem, promować je, ła-
twiej nawiązują współpracę z urzędnikami, widzą, że płacone przez nich 
podatki lokalne służą wspólnemu dobru.  

 
 

ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT  
IN CREATION OF THE LUBLIN’S IMAGE 

 
 

Summary 
 
 The article shows activities in the tourism development and promotion of the local 
government in the Lublin. Lublin has many monuments, museums and the local gov-
ernment organizes various cultural events. The city, in spite of having original market-
ing campaign and interesting products, is little commercialized. The level of knowledge 
about the promotion by the habitants of Lublin is insufficient. Furthermore, the habi-
tants are not interested in the activities of the local government in the tourism develop-
ment.  
 

Translated by Anna Mazurek-Kusiak 
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PUBLIC RELATIONS JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA  
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO POWIATU WAŁECKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Silna konkurencja, wzmocniona natłokiem płynących zewsząd komunikatów, 
stanowi wyzwanie dla podmiotów funkcjonujących na rynku. W szczególnie trud-
nym położeniu znajdują się jednostki terytorialne, które starają się na stałe wpro-
wadzić własną ofertę na rynek turystyczny. Rynek ten charakteryzuje się dużą róż-
norodnością asortymentu, wielością podmiotów na nim funkcjonujących, co spra-
wia, iż ważna, a nawet konieczna jest identyfikacja rynkowa produktów turystycz-
nych1. Skutecznym narzędziem – niezbędnym w komunikacji jednostki terytorialnej 
z otoczeniem – jest promocja. Za pomocą jej instrumentów oferta danego regionu 
czy miasta powinna wyróżniać się na tle konkurencji, skupiać uwagę turystów, 
skutecznie wpływać na ich decyzje o przyjeździe. Jednakże wysyłanie komunika-
tów jedynie w kierunku turystów jest niewystarczające dla osiągnięcia odpowied-
nich efektów. Jednostki lokalne, regionalne bądź ogólnokrajowe podejmują zatem 
skoordynowane działania, oparte na rozpoznaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu 
potrzeb oraz pragnień mieszkańców danego obszaru. Całokształt wymienionych 
czynności zdefiniowany został jako place marketing (marketing terytorialny).  
W jego obrębie podejmowane są decyzje o kierunkach i strategiach rozwoju danego 
obszaru, pozyskiwaniu funduszy, zainteresowaniu inwestorów, a także prowadzeniu 
kampanii promocyjnej2. Zatem odpowiednia polityka promocji powinna być kon-
                                                 

1  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s.122  

2  J. Śniadek, Public relations jako forma promocji turystycznej regionu (na przykładzie 
gmin powiatu leszczyńskiego), w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na 
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struowana w celu zagwarantowania wysokiej jakości życia oraz świadczonych 
usług przyjezdnym, jak również mieszkańcom i przedsiębiorcom, czyniąc z nich 
ambasadorów miasta, regionu3. Poczucie solidarności oraz mobilizacja mieszkań-
ców4 pozwala na skuteczniejsze kształtowanie pozytywnego i atrakcyjnego wize-
runku jednostki terytorialnej, który przykuwa uwagę nie tylko turystów, ale także 
przedsiębiorców i inwestorów. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie  
i ocena działań w kierunku kształtowania produktu turystycznego powiatu wałec-
kiego w zakresie public relations, ze szczególnym uwzględnieniem strony www. 
 
 
1. Promocja produktu turystycznego w znaczeniu obszarowym 
 
 Produkt turystyczny jest pojęciem bardzo złożonym, trudnym do jednoznacz-
nego zdefiniowania. W ujęciu węższym jest tym wszystkim, co turysta kupuje – 
m.in. usługi noclegowe, transportowe, natomiast w ujęciu szerokim, tj. obszarowym 
– definiowany jest jako wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku  
z sytuacją wyjazdu poza miejsce stałego zamieszkania. Czynności te wykonywane 
są przed rozpoczęciem podróży, w trakcie oraz w czasie pobytu poza stałym miej-
scem zamieszkania5. Promocja produktu turystycznego w ujęciu obszarowym od-
bywa się poprzez kombinację jej instrumentów.  
 Do instrumentów promocji stosowanych na każdym rynku zalicza się: rekla-
mę, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations i personel sprze-
daży6. Reklama jest publiczną prezentacją, która definiowana jest jako płatna, po-
średnia komunikacja (przez różne środki przekazu) firm lub innych organizacji  
i jednostek, które są identyfikowane z treścią przekazu lub mają nadzieję poinfor-
mować lub przekonać członków pewnej grupy odbiorców. Reklama jest stosowana 
częściej niż inne instrumenty, jest bardziej widoczną formą promocji w turystyce. 
Treść reklamowa może trafić do odbiorców za pomocą różnych nośników: telewi-
zji, radia, formy wydawniczej czy wystawienniczej, nośników pocztowych i ze-
wnętrznych. Dokonując wyboru środków reklamowych, podmiot turystyczny po-
winien kierować się wytyczonymi celami, charakterem rynków docelowych, zasię-
giem medium, kosztami i wieloma innymi7.  

                                                                                                                        

rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004, s. 155. 
3  Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN, Warszawa 2006, s. 129. 
4  Ibidem. 
5  A. Panasiuk, M. Sidorkiewicz, Kreowanie produktów turystycznych jako warunek rozwo-

ju powiatu wałeckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 437, Problemy zarzą-
dzania, finansów i marketingu nr 10, red. A. Panasiuk, Szczecin 2006, s. 13. 

6  Ph. Kotler, Marketing. Analiza Planowanie Wdrażanie i Kontrola, Gebethner i Ska, War-
szawa 1994, s. 570. 

7  Marketing usług turystycznych…, op.cit., s. 130. 
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 Promocja sprzedaży natomiast odbywa się w miejscu, gdzie znajdują się pro-
dukty. W branży turystycznej stosowana jest między innymi w celu: zwrócenia 
uwagi na ofertę, wsparcia wprowadzania nowej oferty na rynek, zwiększenia liczby 
turystów kupujących daną ofertę, łagodzenia wahań sezonowych czy szybkiego 
pozyskania środków finansowych niezbędnych w działalności podmiotu8. Kolej-
nym instrumentem jest marketing bezpośredni, mający niepubliczny charakter, 
skierowany do określonej osoby, odpowiednio dopasowany, aktualny, w szybkim 
czasie docierający do odbiorcy. Dla przykładu wizyta handlowca w biurze podróży 
w celu zaoferowania włączenia danego miejsca do programu wycieczek będzie 
bardziej skuteczna niż negocjacje telefoniczne czy listowe. 
 Ostatnimi z wymienionych narzędziami promocji są: public relations i publici-
ty, które charakteryzują się wysoką wiarygodnością. Public relations posiada ele-
ment zaskoczenia, może dotrzeć do osób, które unikają kontaktów z wszelkim od-
działywaniem promocyjnym9. Public relations określany jest jako organizowanie 
kontaktów o charakterze informacyjnym pomiędzy organizacją a jej otoczeniem, 
które to służą kształtowaniu wizerunku tej instytucji w opinii społecznej10. Public 
relations ma szczególne znaczenie w kształtowaniu produktu turystycznego. 
 
 
2. Wpływ public relations na kształtowanie produktu turystycznego 
 
 Według wielu autorów, public relations jest najważniejszym instrumentem 
kształtowania wizerunku wielu organizacji niedochodowych, w tym także miasta 
czy gminy11. Public relations stosowany jest bez względu na typ organizacji.  
W przedsiębiorstwach turystycznych definiowany jest jako „kreowanie, promowa-
nie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku (image’u) firmy, czyli opinii o jej 
uczciwości i dobrej woli12. W ogólnym znaczeniu public relations przedsiębiorstwa 
ma za zadanie przybliżyć opinii publicznej filozofię, cel i sukcesy firmy oraz przed-
stawiać kontrowersyjne tematy wraz z ich interpretacją i stanowiskiem. Do podsta-
wowych funkcji public relations, odnoszących się do kształtowania pozytywnej 
opinii o obszarze turystycznym, należy zaliczyć13:  

                                                 
8  Ibidem. 
9  Ph. Kotler, op.cit., s. 571. 
10  R. Tauber, L. Wojtasik, Reklama w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa  

i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2006. 
11  Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, Kraków 1999, s. 66, 

za: A. Pawlicz, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008,  
s. 38. 

12  Marketing usług turystycznych…, op.cit., s. 140. 
13  J. Śniadek, Public relations ..., op.cit., s. 157. 
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 funkcję informacyjną – rozpowszechnianie informacji o regionie w środo-
wisku wewnętrznym i jego otoczeniu, 

 funkcję kształtowania i upowszechniania wizerunku, regionu jako całości, 
 funkcję organizowania i utrzymywania kontaktów z takimi grupami, jak: 

mieszkańcy, podmioty gospodarcze, inwestorzy i turyści, 
 funkcję wspomagania i tworzenia sprzedaży regionalnego produktu tury-

stycznego. 
 Kształtowanie pozytywnej opinii o regionie opiera się na działaniach skiero-
wanych do wewnątrz oraz na zewnątrz regionu. Polityka wewnętrzna dotyczy pod-
miotów funkcjonujących na danym obszarze – mieszkańców, podmiotów gospodar-
czych, natomiast zewnętrzna skierowana jest m.in. do turystów czy inwestorów. 
Polityka wewnętrzna jest niezwykle istotna, gdyż skoordynowane działania miesz-
kańców, władz w regionie i firm są najlepszym sposobem integracji społeczności, 
pobudzenia świadomości terytorialnej, poczucia dumy z miejsca zamieszkania. 
Komunikacja władz z podmiotami gospodarczymi powinna być skupiona na ukaza-
niu korzyści funkcjonowania w regionie, np. w oparciu o ulgi podatkowe, inwesty-
cyjne i dostęp do informacji14. Natomiast otoczenie zewnętrzne, w ujęciu podmio-
towym, to przede wszystkim mieszkańcy pozostałych obszarów kraju i zagranicy, 
turyści, organizatorzy turystyki, inwestorzy, media, władze wyższego szczebla. 
Korzyściami płynącymi z kształtowania wizerunku na zewnątrz są głównie: budo-
wanie świadomości istnienia regionu, jego produktów turystycznych w świadomo-
ści publicznej i zagranicznej, wzrost zainteresowania turystów przyjeżdżających do 
danego regionu, wzrost zainteresowania obszarem wśród inwestorów, zwiększenie 
liczby imprez turystycznych czy możliwość pozyskiwania środków finansowych  
z budżetu państwa, funduszy pomocowych UE15. 
 Osiąganie korzyści jest uwarunkowane stosowaniem odpowiednich technik  
w zakresie public relations. Władze lokalne mogą stosować m.in. 16: 

 system identyfikacji wizualnej – wpływa na pozytywny wizerunek, uwy-
pukla tożsamość rejonu, np. herb, slogan, druki firmowe (jak papier, pie-
czątki, kartki), tablice informacyjne, flagi, pamiątki;  

 system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – wydawnictwa danego 
urzędu, tablice ogłoszeń, identyfikatory, ulotki czy strona internetowa re-
gionu; 

 eventy, imprezy – uczestnictwo i organizowanie konferencji, warsztatów, 
targów, zapewnianie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, sportowych; 

                                                 
14  M. Jaśkowiec, Rola public relations w kreowaniu wizerunku marki regionu/miasta, Ze-

szyty Naukowe US nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Marketing przyszłości. Trendy, 
strategie, instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008,  
s. 238. 

15  J. Śniadek, Public relations..., op.cit., s. 159. 
16  Ibidem. 
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 media relations – komunikacja z mieszkańcami obszaru i otoczeniem po-
przez komunikaty i artykuły prasowe, wywiady telewizyjne, radiowe, kon-
ferencje prasowe itp.; 

 lobbing – dostarczanie decydentom informacji mających wpływ na osiąga-
nie przez region pozytywnych efektów; celem lobbingu jest uzyskanie po-
żądanego wpływu na kluczowe decyzje państwowe, zwłaszcza rozwiązania 
legislacyjne oraz rozstrzygnięcia administracyjne dotyczące funkcjonowa-
nia strefy polityki i gospodarki17; 

 sponsoring – finansowanie i wspieranie przedsięwzięć; 
 rating (poddawanie się ocenom w różnych dziedzinach).  

 
 
3. Public relations narzędziem kształtowania produktu turystycznego powiatu 
wałeckiego 
 
 Powiat wałecki leży we wschodniej części województwa zachodniopomor-
skiego w sąsiedztwie województw: wielkopolskiego i lubuskiego. Na jego terenie 
krzyżują się drogi krajowe nr 10 i 22. Powiat wałecki składa się z pięciu następują-
cych gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, wiejska gmina Wałcz i miejska gmina 
Wałcz, zajmując powierzchnię 1414,94 km i licząc ponad 54 tys. mieszkańców². 
Miejska gmina Wałcz (w tym miasto Wałcz) jest centrum kulturalnym i siedzibą 
administracyjną starostwa18. Wałcz jest miejscowością liczącą ok. 28 tys. miesz-
kańców. Oprócz wiodących funkcji turystyczno-wypoczynkowych i obsługi ruchu 
turystycznego pełni funkcję subregionalnego centrum administracyjnego, ochrony 
zdrowia, edukacyjnego, kulturalnego i handlowo-usługowego dla mieszkańców 
okolicznych gmin. Miasto jest także miejscem pracy, gdyż na jego terenie funkcjo-
nuje ok. 3200 podmiotów gospodarczych w sferach: produkcji, budownictwa, han-
dlu i usług. Miasto Wałcz jest siedzibą starostwa powiatowego i władz gminy 
Wałcz, jak również kilku oddziałów i filii banków oraz przedstawicielstw instytucji 
ubezpieczeniowych19.  
 Powiat wałecki jest niezwykle atrakcyjny turystycznie ze względu na otocze-
nie licznych jezior, lasów, rezerwatów przyrody z licznymi gatunkami roślin i zwie-
rząt. Jego rozwój jest ściśle związany z turystyką i rolnictwem20. O atrakcyjności 
turystycznej powiatu decydują przede wszystkim unikalne walory i zasoby ekolo-

                                                 
17  M. Nowakowski, M. Rzemieniak, Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 

2003, s. 128. 
18  www.powiatwalecki.com.pl, 4.01.2010. 
19  Strategia rozwoju miasta Wałcza do 2015 roku (województwo zachodniopomorskie), 

komisja ds. opracowania strategii rozwoju miasta Wałcza, Załącznik do uchwały nr 
III/sXXIII/170/00 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 11 lipca 2000 roku, Wałcz 2000, s. 9. 

20  www.powiatwalecki.com.pl, 4.01.2010. 
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giczne, które znajdują się w jego otoczeniu, a także dobry stan środowiska przyrod-
niczego. Znajdują się tu liczne zabytki, stadniny koni, szlaki rowerowe, szlaki kaja-
kowe oraz piesze. Popularna jest agroturystyka. Wszystkie gminy powiatu posiada-
ją wyjątkowe walory. Na terenie gminy Mirosławiec występuje stado wolno żyją-
cych żubrów, liczące prawie 40 sztuk. Natomiast w gminie Wałcz w miejscowości 
Strączno znajduje się unikalna górka magnetyczna, będąca ewenementem na skalę 
światową. W tym miejscu wszelkie położone na jej powierzchni przedmioty za-
miast toczyć się z góry w dół, przesuwają się ku górze. Popularną atrakcją tury-
styczną jest Wałecka Bukowina nad jeziorem Raduń, gdzie znajduje się Centralny 
Ośrodek Sportu, będący miejscem przygotowań olimpijczyków w zakresie sportów 
wodnych21.  
 Liczne walory turystyczne, wielość nieokreślonych jednoznacznie produktów 
turystycznych powiatu wałeckiego wymaga odpowiedniej strategii promocji.  
W tym przypadku duża ich liczba nie musi być atutem; trudno spośród wielu wy-
brać wiodący, który byłby kojarzony bezpośrednio z powiatem wałeckim. Regiony 
z jednym czy dwoma produktami płynnie przekazują informacje do otoczenia  
i promują się na szeroką skalę w sposób spójny i konkretny. Zgodnie ze Strategią 
rozwoju miasta Wałcza do 2015 roku przewidywany jest dalszy rozwój w zakresie: 
obsługi ruchu turystycznego, turystyki pobytowej i tranzytowej. W każdym z tych 
sektorów należy jednak wypracować produkt markowy o wysokiej jakości dla 
zwiększenia atrakcyjności rejonu oraz możliwości stosowania odpowiedniej gamy 
działań marketingowych22.  
 Jak wcześniej wspomniano, bardzo trudno jest promować obszar o nieokre-
ślonych jednoznacznie produktach turystycznych, wciąż niemarkowych. Poruszanie 
się głównie w obrębie reklamy, jak to się dzieje w przypadku wielu firm komercyj-
nych, byłoby stosunkowo nieefektywne. Obserwując działalność powiatu wałeckie-
go, można zauważyć bardzo wiele działań, które wpisują się w założenia public 
relations.  
 Powiat wałecki posiada swój system identyfikacji wizualnej, poprzez m.in. 
eksponowanie herbu oraz barwy. Flaga i herb zostały umiejscowione na oficjalnej 
stronie internetowej powiatu wałeckiego jako osobna zakładka, w której znajdują 
się materiały w postaci zdjęć (rysunek 1). Powiat posiada także swój papier firmo-
wy itp.  

                                                 
21  www.powiatwalecki.com.pl, 4.01.2010. 
22  Strategia rozwoju Miasta Wałcza do 2015 roku…, op.cit, s. 21. 
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Rys. 1. Flaga powiatu wałeckiego 

Źródło: www.powiatwalecki.com.pl. 

 
 Silnym atutem jest dobra pozycja powiatu w świecie wirtualnym. Powiat wa-
łecki swoją oficjalną stronę internetową kieruje do trzech grup odbiorców, na co 
wskazują główne zakładki: „dla inwestora”, „dla turysty”, „dla ciebie”. Są to typo-
we grupy docelowe, które zawierają się w założeniach public relations. Powiat 
wałecki atrakcyjny dla inwestorów – to miejsce z wieloma nowymi inwestycjami, 
rozwijającą się infrastrukturą, gdzie samorządy terytorialne klasyfikowane są na 
wysokich miejscach w ogólnopolskich rankingach. Hasłem przewodnim jest: „Do-
bry klimat dla inwestorów – miejsce, którego szukasz”. Atutami są szerokie możli-
wości rekreacji i wypoczynku oraz dobra kondycja środowiska naturalnego. Zainte-
resowaniem cieszą się tereny pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospo-
darczą: produkcyjną, handlową, logistyczną, magazynową i pozostałą usługową. 
Korzystne warunki dla rozpoczynających działalność gospodarczą oferowane są 
przez władze miasta również w postaci ofert inwestycyjnych. Istotną kwestią jest 
także wałeckie rolnictwo uprawy zbóż, warzyw i owoców23.  
 Powiat wałecki kojarzony jest jako obszar turystyczny na Pomorzu Zachod-
nim, dlatego na stronie www bogata jest zakładka „dla turysty”. Opisane są zabytki, 
szlaki turystyczne, a także znaleźć tu można bogatą ofertę agroturystyczną. Forma 
dotarcia do turystów opiera się także na uczestnictwie w targach turystycznych oraz 
Dniach Województwa Zachodniopomorskiego. Dni otwarte, które zorganizowane 
zostały w Katowicach, dodatkowo wzbogacone były konkursami z nagrodami. 
Przykład ze strony internetowej to Dni Województwa Zachodniopomorskiego  
w Katowicach24. 
 Elementem najbardziej przykuwającym z zakresu public relations jest utwo-

                                                 
23  www.powiatwalecki.com.pl, 4.01.2010. 
24  Ibidem. 
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rzenie zakładki „dla ciebie”, w której znajdują się informacje o instytucjach wałec-
kich, na przykład Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Młodzież kształcąca się 
na tej uczelni pochodzi głównie z obszarów powiatu wałeckiego. Informacje wraz  
z kontaktami do Wałeckiego Centrum Kultury czy muzeum są użyteczne także dla 
mieszkańców powiatu. 
 Kreowanie pozytywnego wizerunku rejonu opiera się na rzetelnej, aktualnej 
informacji o aktywności władz, ważnych wydarzeniach, spotkaniach mających 
wpływ na rozwój powiatu. 
 Istotnym i uwidocznionym elementem public relations jest uczestnictwo 
władz powiatu wałeckiego w wydarzeniach powiatowych, wojewódzkich, ogólno-
krajowych i międzynarodowych. Na szczeblu lokalnym władze uczestniczą m.in.  
w ważnych spotkaniach związanych z oświatą czy opieką zdrowotną, ale również  
w wystawach fotograficznych, odwiedzają młodzież z życzeniami na studniówkach, 
biorą udział w kolacjach wigilijnych i wielu innych imprezach. Dodatkowo komu-
nikacja z mieszkańcami odbywa się poprzez organizowane wydarzenia kulturalne, 
rozrywkowe i sportowe. Aktywność władz widoczna jest także w uczestnictwie  
w licznych konferencjach, sympozjach i konwentach25. 
 Relacje z otoczeniem rozwijają się nie tylko w skali lokalnej, o czym świadczą 
spotkania w różnych miastach w Polsce, ale również partnerskie z zaprzyjaźniony-
mi gminami z zagranicy. Informacja o ostatniej wizycie w Niemczech została 
umieszczona na stronie internetowej powiatu wałeckiego.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Działania promocyjne powiatu wałeckiego oparte na technikach public rela-
tions są bardzo widoczne i przede wszystkim aktualne w świetle intensywnych 
zmian w obszarze marketingu. Public relations jest formą kształtowania produktu 
turystycznego obszaru jako przyjaznego, otwartego i dobrze przygotowanego  
w zakresie oferty turystycznej na skalę krajową i międzynarodową.  
 
 

                                                 
25  Ibidem. 
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PUBLIC RELATIONS AS A SPECIAL TOOL OF CREATING TOURIST’S 
PRODUCTS - THE EXAMPLE OF WALCZ DISTRICT 

 
 

Summary 
 
 Nowadays, with a strong competition and markets changes on the tourist and mar-
keting area, the public economy objects, have some difficulty with exposing their offers. 
Especially the territorial units, witch don’t have coherent tourist products. The Author 
concentrate on marketing activity of Walcz District, witch through the diversity of tour-
ist brand – name products, that why (Walcz District) based promotion on public rela-
tions. This form is not impudent and is more reliable, accessible Applying in proper 
way to inhabitants, business entities, investors and tourists can immeasurable benefits to 
the territorial unit. Supplementary, the website of Walcz district have been created in 
public relations view. And it in effectively way, widen the reach of this tool.  
 

Translated by Katarzyna Orfin 
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ROLA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
W KSZTAŁTOWANIU POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO  

NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Informacja turystyczna jest istotnym elementem sfery obsługi ruchu tury-
stycznego. Jej zadaniem jest przede wszystkim oddziaływanie na ruch przyjazdowy. 
Szczególna rola tej formy obsługi ruchu turystycznego przejawia się w dwóch wy-
miarach: 

 łączy wiele elementów struktury oferty turystycznej w destynacji, ułatwia-
jąc turystom uzyskanie wiedzy o strukturze produktu turystycznego: walo-
rach i atrakcjach turystycznych, infrastrukturze turystycznej i usługach 
świadczonych przez podmioty bezpośredniej i pośredniej gospodarki tury-
stycznej; 

 łączy działania podmiotów komercyjnych (przedsiębiorców turystycz-
nych), jak i działających na zasadach non profit (jednostek samorządu tery-
torialnego i organizacji turystycznych). 

 Opracowania naukowe odnoszące się do problematyki informacji turystycznej 
i jej szczególnego miejsca na rynku turystycznym, poprzez tworzenie systemu po-
wiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i finansowych pomiędzy stroną podażową 
i popytową rynku, a także do jej głównie niekomercyjnego charakteru, mają z regu-
ły charakter cząstkowy. W literaturze przedmiotu brak jest kompleksowych prezen-
tacji i analiz miejsca informacji turystycznej w systemie podaży turystycznej oraz 
ich wpływu na potencjał turystyczny obszaru, uwzględniających zwłaszcza kwestie 
natury instytucjonalnej, tj. zakresu podmiotów uczestniczących w systemie na po-
szczególnych jego poziomach. Mimo prezentacji zadań placówek działających jako 
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fizyczne punkty dostępu, a współcześnie także wirtualnie – poprzez Internet, brak 
jest możliwości odwołania się do istniejącego dorobku naukowego, poprzez który 
można wskazać na udział i rolę podmiotów gospodarki turystycznej w realizacji 
działań z tego zakresu, a tym samym wskazać na miejsce informacji turystycznej  
w kreowaniu i rozwoju potencjału turystycznego obszaru (regionu, gminy, miej-
scowości turystycznej). 
 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień funkcjonowania 
systemu informacji turystycznej (tradycyjnej i elektronicznej) w województwie 
zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych  
w docelowych miejscach obsługi ruchu turystycznego, tj. na poziomie gminnym 
wraz ze wskazaniem wpływu tych działań na potencjał turystyczny obszaru. 
 
 
1. Podstawowe pojęcia  
 
 Pojęcie informacji turystycznej jest definiowane w literaturze przedmiotu 
dwojako. W szerokim ujęciu oznacza system obejmujący uporządkowany zbiór 
danych służących turystom i organizatorom turystyki, sieć centrów i punktów in-
formacji turystycznej oraz metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowa-
nia i udostępniania danych dotyczących kwestii związanych z organizacją i realiza-
cją wyjazdu turystycznego, w tym przede wszystkim informacji na temat walorów  
i bazy turystycznej1. W wąskim ujęciu informacja turystyczna to przekaz wiadomo-
ści, jak i zespół działań przyczyniających się do sprawnego przemieszczania tury-
stów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzystanie walorów tury-
stycznych oraz bazy dostępnej dla turystów2.  
 Informacja turystyczna może być świadczona turystom w formie:  

 tradycyjnej (fizycznej) – za pomocą placówek i systemu obsługi, świad-
czona jest przez pracowników centrów i punktów informacji turystycznej, 
biur podróży, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, rezyden-
tów; 

 nowoczesnej (elektronicznej) – poprzez media elektroniczne, a zwłaszcza 
Internet (w tym specjalistyczne portale internetowe, strony www jednostek 
samorządu terytorialnego) i globalne systemy dystrybucji (GDS)3 oraz te-
lewizję, radio, telefonię mobilną itp.; 

 uzupełniającej – a zwłaszcza wydawniczej, tj. prasę, katalogi, przewodniki, 
foldery, mapy, poradniki, literaturę specjalistyczną, encyklopedie itp. 

                                                 
1  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 181. 
2  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 97. 
3  R. Ziółkowski, Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Wydawnictwo Poli-

techniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 41–42.  
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2. Potencjał turystyczny 
 
 Zagadnienie potencjału turystycznego nie zostało wystarczająco doprecyzo-
wane w literaturze przedmiotu. Tylko niewiele publikacji z nauk o turystyce odnosi 
się do tego terminu. Z aktualnie dostępnych źródeł z tego obszaru problem ten jest 
wyjaśniony w publikacji J. Kaczmarka, A. Stasiaka, B. Włodarczyka4. Zapropono-
wana przez autorów definicja ujmuje zwłaszcza aspekt geograficzny i przestrzenny, 
interpretując potencjał turystyczny jako: wszystkie elementy środowiska geogra-
ficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystane do uprawiania 
bądź zajmowania się turystyką. Zgodnie z tą definicją potencjał turystyczny obej-
muje wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na 
określonym terenie.  
 Za zasoby strukturalne uznaje się: walory turystyczne, zagospodarowanie 
turystyczne i dostępność komunikacyjną, a więc elementy kształtujące atrakcyjność 
turystyczną. Do zasobów funkcjonalnych zaliczane są natomiast uwarunkowania: 
ekonomiczne, technologiczne, ekologiczne, polityczne, psychologiczne, społeczno- 
-demograficzne, kulturowe5. Wątpliwość budzi tu sformułowanie „uwarunkowa-
nia”. Wydaje się, że uwarunkowania nie mogą być zasobem, gdyż dotyczą raczej 
kwestii otoczenia. 
 Mimo wyodrębnienia w strukturze elementów potencjału turystycznego 
składników ekonomicznych i infrastrukturalnych, zarówno w koncepcji pojęcia, jak 
i w jego strukturze zbyt małą rolę przypisano zagadnieniem gospodarczym, zarów-
no biorąc pod uwagę działalność podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycz-
nej, jak i całego układu gospodarki turystycznej (regionalnej lub lokalnej). 
 Stąd proponuje się rozwinąć definicję potencjału turystycznego o elementy 
typowo gospodarcze. W ujęciu ekonomicznym potencjał turystyczny to zatem 
zasoby przyrodnicze, kulturowe, kadrowe, kapitałowe, lokalizacyjne, finanso-
we, organizacyjne i informacyjne, które kształtują możliwość kreowania oferty 
turystycznej obszaru (regionu, gminy, miasta) oraz bezpośrednio kierują się na 
wielkość i strukturę ruchu turystycznego, a tym samym kształtują przychody  
z turystyki przyjazdowej. 
 Ruch turystyczny z jednej strony należy traktować jako adresata działań skie-
rowanych na rozwój potencjału turystycznego, tj. inaczej konsumenta oferty.  
Z drugiej strony – ruch turystyczny staje się elementem potencjału, gdyż – poprzez 
wybór miejsca docelowego – turyści wpływają na przychody lokalnej/regionalnej 
gospodarki turystycznej, zasilają ją finansowo, co następnie skutkuje rozwojem 
potencjału. Brak ruchu turystycznego powoduje zanik (wymieranie) potencjału, 
umożliwiając pozostawienie tylko niektórych elementów. Jednakże same walory 

                                                 
4  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005. 
5  Ibidem, s. 51–52. 
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turystyczne i nawet stosunkowo dobrze utrzymana infrastruktura turystyczna nie 
zapewnią istnienia potencjału turystycznego. 
 Takie podejście do potencjału turystycznego zbliża to pojęcie do kategorii 
obszarowego produktu turystycznego. Nie należy jednak tych pojęć traktować jako 
tożsamych. Produkt turystyczny trzeba rozumieć jako pojęcie węższe od potencjału 
turystycznego. Produkt jest zagadnieniem dotyczącym podażowej strony rynku. 
Potencjał natomiast wiąże zagadnienia podaży turystycznej i popytu turystycznego. 
 
 
3. Miejsce informacji turystycznej w strukturze potencjału turystycznego 
 
 Zdefiniowany potencjał turystyczny w ujęciu ekonomicznym posiada we-
wnętrzną strukturę, w której należy wyróżnić następujące elementy: 

1. podstawowe (wyjściowe) zasoby turystyczne: 
 walory turystyczne (przyrodnicze, kulturowe), 
 zagospodarowanie turystyczne (baza noclegowa, gastronomiczna, towa-

rzysząca), 
 dostępność komunikacyjna; 

2. zasoby podażowe: 
 kadry turystyczne, 
 kapitał (w tym inwestycje), 
 lokalizacja, 
 finanse, 
 organizacja turystyki, 
 informacja, 
 oferta (świadczone usługi), 
 wsparcie marketingowe (np. kształtowanie wizerunku); 

3. zasoby popytowe: 
 wielkość i struktura ruchu turystycznego, 
 poziom wydatków turystycznych. 

 Informacja turystyczna w strukturze potencjału turystycznego spełnia podwój-
ną rolę: 

 z jednej strony jest elementem podażowym – zasobem rynkowym, współ-
tworzącym układ elementów podażowych; 

 z drugiej strony łączy całość struktury elementów potencjału wszystkich; 
bez skutecznej informacji turystycznej (tradycyjnej i elektronicznej) nie ma 
możliwości kształtowania potencjału turystycznego, zarówno w zasobach 
podstawowych (np. w aspekcie udostępniania walorów), jak i elementach 
podażowych (np. informacja dla potencjalnych inwestorów bazy turystycz-
nej) oraz elementach popytowych (skierowaną na przyjazdowy ruch tury-
styczny). 
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 Miejsce informacji turystycznej w strukturze potencjału przedstawiono na 
rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Miejsce informacji turystycznej w strukturze potencjału turystycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
4. Współpraca podmiotów w zakresie wspierania potencjału turystycznego 
informacją turystyczną  
 
 Skuteczność funkcjonowania systemu informacji turystycznej jest determino-
wana współpracą podmiotów gospodarki turystycznej, takich jak: przedsiębiorstwa 
turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i stowarzyszenia bran-
żowe w turystyce, inne podmioty (np. parki narodowe, kulturalne, rekreacyjne, 
sportowe, rozrywkowe, oświatowe, akademickie). System informacji turystycznej 
jest zatem podstawowym elementem struktury potencjału turystycznego. 
 System informacji turystycznej w Polsce jest w ciągłym procesie organizacyj-
nym. Zakłada się, że mają go tworzyć cztery rodzaje placówek informacyjnych: 

 wojewódzkie centra informacji turystycznej powiązane z regionalnymi or-
ganizacjami turystycznymi (RTO); 
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 lokalne centra informacji turystycznej, np. powiatowe, gminne, miejskie, 
działające na obszarze funkcjonowania lokalnej organizacji turystycznej 
(LTO); 

 punkty informacji turystycznej (stałe, sezonowe i okazjonalne) organizo-
wane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także punkty informacyj-
ne organizowane i prowadzone w obiektach noclegowych, biurach podró-
ży, stowarzyszeniach turystycznych; 

 multimedialne punkty informacji turystycznej zlokalizowane w centrach  
i punktach informacji turystycznej lub poza ich siedzibami6. 

 Polska Organizacja Turystyczna (NTO) utworzyła Internetowy System Infor-
macji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT). System jest dostępny w kilku wersjach 
językowych i funkcjonuje w dwóch płaszczyznach: prezentacyjnej i informacyjnej. 
System ten opiera się na ogólnopolskiej, wieloszczeblowej sieci administratorów. 
Szczebel najniższy tworzą informatorzy lokalni na poziomie gminy, związku gmin, 
powiatu i związków powiatów. Średni szczebel stanowią administratorzy regional-
ni7, którzy scalają informacje na swoim terenie. Polska Organizacja Turystyczna 
natomiast zajmuje się koordynacją informacji w skali krajowej8.  
 
 
5. Problemy finansowania systemu informacji turystycznej 
 
 Problem finansowania systemu informacji turystycznej nie doczekał się roz-
wiązań modelowych. W tym zakresie istnieją tzw. dobre praktyki, ale zarówno  
w skali krajowej, jak i międzynarodowej brakuje wypracowanych koncepcji goto-
wych do bezpośrednich zastosowań praktycznych. Zagadnienie to łączy w sobie 
dwa sprzeczne interesy: 

1. samorządy terytorialne nie chcą w pełni finansować systemu informacji tu-
rystycznej, gdyż efekty związane z systemem są bezpośrednio konsumo-
wane przez przedsiębiorców turystycznych; 

2. przedsiębiorcy chcą minimalizować swój udział w finansowaniu systemu 
informacji turystycznej, twierdząc, że jest to podstawowe zadanie samo-
rządu, a poprzez wpływy podatkowe samorząd ma możliwość samodziel-
nego finansowania zadań z zakresu informacji turystycznej. 

 W związku z powyższym w praktyce ukształtowały się następujące sposoby 
finansowania systemu informacji turystycznej: 

                                                 
6  P. Gryszel, Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji tury-

stycznej, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Informacja turystyczna, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 121–129. 

7  J. Merski, Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warsza-
wa 2002, s. 86–87.  

8  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 275. 
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1. Publiczny:  
 centralny – na szczeblu krajowym ze środków pozostających w gestii 

jednostek centralnych (NTO);  
 regionalny – finansowany przez samorząd regionalny ze środków wła-

snych lub dotacji budżetowej; 
 municypalny/gminny – na niższych szczeblach ze środków jednostek 

samorządu terytorialnego, stosowany zwłaszcza w dużych aglomera-
cjach miejskich i obszarach o silnie ukształtowanej funkcji turystycznej 
(w których samorząd posiada wystarczające środki). 

2. Publiczno-prywatny (mieszany) – na poziomie regionalnym i lokalnym, fi-
nansowany głównie ze środków publicznych, z częściowym dofinansowa-
niem przez główne podmioty gospodarki turystycznej, które wówczas 
oczekują uprzywilejowanej pozycji w systemie. 

3. Prywatny (czysto komercyjny) – często alternatywny i niezależny od istnie-
jących systemów publicznego lub publiczno-prywatnego, prowadzony 
głównie na poziomie lokalnym przez niezależny podmiot gospodarczy, któ-
rego działalność jest finansowana ze składek podmiotów gospodarki tury-
stycznej, zainteresowanych prezentacją swojej oferty w systemie; taka for-
ma występuje w obszarach o silnie ukształtowanej funkcji turystycznej,  
o dużej liczbie podmiotów i wysokim ruchu turystycznym. 

 Biorąc pod uwagę, że system informacji turystycznej przenika się z wykorzy-
staniem instrumentów promocji turystycznej obszaru, niektóre działania w finanso-
waniu publicznym mogą być dofinansowane okazjonalnie przez podmioty prywat-
ne. System współpracy podmiotów publicznych i prywatnych oraz sposób finanso-
wania informacji turystycznej jest podstawową kwestią w kształtowaniu potencjału 
turystycznego jednostek turystycznych. 
 
 
6. Miejsce informacji turystycznej w potencjale turystycznym na przykładzie 
gmin województwa zachodniopomorskiego  
 
 Badania stanu funkcjonowania systemu informacji turystycznej w gminach 
województwa zachodniopomorskiego, prowadzone przez Katedrę Zarządzania 
Turystyką w latach 2008-2010, stanowią możliwość wskazania na współdziałanie 
podmiotów publicznych (samorządów gminnych) i prywatnych (przedsiębiorców 
turystycznych) w zakresie oddziaływania na strukturę potencjału turystycznego 
województwa.  
 Dla oceny poziomu współpracy publiczno-prywatnej przeprowadzono badania 
wszystkich gmin województwa i na podstawie informacji zawartych na ich oficjal-
nych stronach internetowych określono zakres współpracy samorządu terytorialne-
go z podmiotami bezpośredniej gospodarki turystycznej. W tabeli 1 przedstawiono 
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wykaz czołówki gmin województwa zachodniopomorskiego według skonstruowa-
nego wskaźnika syntetycznego stanu atrakcyjności turystycznej (TMR) – tj. pod-
stawowych zasobów potencjału turystycznego oraz miernika współpracy samorządu 
lokalnego i przedsiębiorców turystycznych w zakresie informacji turystycznej 
(WSB).  
 Poziom wskaźników TMR i wskaźnika współpracy kształtuje się pomiędzy 
wartościami 0-1. Przy czym poziom 0 – oznacza brak elementów decydujących  
o atrakcyjności turystycznej (dla TMR) i brak jakiejkolwiek współpracy samorzą-
dów lokalnych i przedsiębiorców turystycznych w zakresie tworzenia interneto-
wych zasobów informacji turystycznej (wskaźnik współpracy). Poziom 1 – oznacza 
idealną atrakcyjność turystyczną, rozwój i dopasowanie elementów kształtujących 
tę miarę w przypadku TMR oraz pełną współpracę samorządów lokalnych i przed-
siębiorców turystycznych w zakresie udostępniania informacji turystycznej poprzez 
Internet. 

Tabela 1 
 

Wykaz czołówki gmin województwa zachodniopomorskiego o wysoko rozwiniętych 
podstawowych zasobach potencjału turystycznego i rozwiniętej współpracy publiczno-

prywatnej w zakresie informacji turystycznej 
 

 Gminy TMR WSB Iloczyn TMR i WSB 
1 Rewal 0,641 (1) 0,75 0,481 
2 Dziwnów 0,412 (2) 0,90 (3) 0,371 
3 Mielno 0,335 (3) 0,80 0,268 
4 Ustronie Morskie 0,308 (4) 0,65 0,200 
5 Kołobrzeg gm. 0,251 0,65 0,163 
6 Darłowo 0,176 0,90 (4) 0,152 
7 Świnoujście 0,178 0,85 0,151 
8 Szczecin 0,180 0,80 0,144 
9 Stargard Szczeciński 0,177 0,80 0,142 
10 Trzebiatów 0,156 0,90 (5) 0,140 
11 Koszalin 0,179 0,70 0,125 
12 Nowogard 0,121 1,00 (1) 0,121 
13 Szczecinek gm. 0,194 0,60 0,116 
14 Myślibórz 0,135 0,85 0,115 
15 Czaplinek 0,134 0,85 0,114 
16 Borne Sulinowo 0,126 0,90 0,113 
17 Łobez 0,124 0,90 (2) 0,112 
18 Złocieniec 0,138 0,80 0,111 
19 Międzyzdroje 0,276 (5) 0,40 0,110 
20 Ińsko 0,146 0,75 0,109 
21 Gryfino 0,119 0,90 0,107 
22 Goleniów 0,131 0,80 0,105 
23 Połczyn Zdrój 0,130 0,80 0,104 
24 Wałcz 0,176 0,60 0,104 
25 Drawsko Pomorskie 0,134 0,75 0,101 
26 Białogard 0,165 0,60 0,099 
27 Barlinek 0,123 0,80 0,098 
28 Sianów 0,115 0,85 0,098 
29 Dębno 0,122 0,80 0,098 
30 Kamień Pomorski 0,130 0,75 0,097 

 
Źródło: badania pierwotne. 
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 Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, wysoki poziom podstawowych 
zasobów turystycznych nie jest bezpośrednio współzależny od działań związanych 
z tworzeniem systemu informacji turystycznej. Gminy o niskim poziomie potencja-
łu turystycznego (np. Łobez, Nowogard, Trzebiatów) stosują większe wsparcie 
potencjału poprzez zakres funkcjonowania informacji turystycznej. Gminy o wyso-
kim poziomie potencjału (np. Międzyzdroje) w mniejszym zakresie go wspierają, 
pozostawiając część działań informacyjnych podmiotom komercyjnym, tworzącym 
alternatywne formy informacji turystycznej. 
 Zakres działalności placówek informacji turystycznej w 27 analizowanych 
gminach, w których znajduje się placówka informacji turystycznej, obejmuje: 

 świadczenie informacji turystycznej o charakterze lokalnym (26 gmin), 
 świadczenie informacji o regionie (22), 
 współpracę z gestorami bazy noclegowej (26), 
 współpracę z branżą gastronomiczną (20), 
 współpracę z branżą transportową (18), 
 współpracę z biurami podróży (15), 
 współpracę z podmiotami świadczącymi inne usługi turystyczne (np.  

z przewodnikami, pilotami wycieczek) (20), 
 sprzedaż pamiątek (14), 
 gromadzenie informacji na potrzeby lokalne (20),  
 poradnictwo dla turystów indywidualnych (25), 
 poradnictwo dla organizatorów wypoczynku zbiorowego (22), 
 wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych (25). 

 Istotnym elementem badań była ocena działań informacji turystycznej przez 
podmioty gospodarcze zajmujące się bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego. 
Analiza ta wskazuje na identyfikację usługodawców turystycznych z lokalnym 
potencjałem turystycznym. Spośród 30 przebadanych gmin informacja turystyczna 
znajdowała się w 27. Jedynie w gminach Białogard, Kamień Pomorski i Dębno nie 
działa informacja turystyczna. Pytanie o istnienie punktu informacji turystycznej 
zostało postawione również przedsiębiorcom turystycznym. W wymienionych 
trzech gminach nieposiadających informacji turystycznej spośród przebadanych 12 
przedsiębiorstw w przypadku czterech ankietowani uznali, że informacja turystycz-
na w danej gminie istnieje. W pozostałych gminach zdecydowana większość przed-
siębiorców wiedziała o istnieniu informacji turystycznej (98 spośród 107), jedynie 
sześciu przedsiębiorców nie wiedziało o istnieniu placówki, a trzech twierdziło 
kategorycznie, że takowa w ich gminie nie istnieje (rysunek 2). 
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Rys. 2. Udział przedsiębiorstw wskazujących na istnienie informacji turystycznej  
w gminach faktycznie posiadających i nieposiadających placówki informacji turystycz-
nej 

Źródło: badania pierwotne. 

 
 Placówki informacji turystycznej są w znacznej mierze finansowane ze środ-
ków publicznych. W 18 gminach (z 26) ankietowani wskazywali na 100% finanso-
wanie placówki ze środków publicznych. W pozostałych (poza jednym punktem 
zarządzanym przez organizację pozarządową) udział finansowania był znacznie 
większy niż 50% (rysunek 3). 
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Rys. 3. Liczba badanych gmin wykorzystująca dany udział środków publicznych  
w finansowaniu placówek informacji turystycznej (n=26) 

Źródło: badania pierwotne. 
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 Głównym nośnikiem komunikacji pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi 
za marketing terytorialny a potencjalnymi turystami jest Internet9. Przeprowadzone 
badania wykazały, że wszystkie 114 gmin województwa zachodniopomorskiego 
posiada własne strony internetowe. Informacje przydatne dla potencjalnych tury-
stów posiada jedynie część gmin województwa (rysunek 4). 
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Rys. 4. Dostępność informacji na temat dostępnych usług turystycznych, wydarzeń oraz 
atrakcji turystycznych na stronach internetowych gmin województwa zachodniopomor-
skiego (n=114). 

Źródło: badania pierwotne. 

 Na rysunku 5 przedstawiono ocenę zaangażowania podmiotów gospodarki 
turystycznej w budowę systemu informacji turystycznej. 
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Rys. 5. Zaangażowanie przedsiębiorców, samorządu terytorialnego oraz organizacji 
turystycznych w tworzenie informacji turystycznej w gminach (n=30) 

Źródło: badania pierwotne. 

                                                 
9  P. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, NJ 

2006, s. 683. 



Aleksander Panasiuk 238 

Podsumowanie 
 
 Przedstawione informacje ukazują tylko częściowo wpływ informacji tury-
stycznej na ogólny potencjał turystyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań 
można jednak wskazać, że informacja turystyczna, jakkolwiek wpływa bezpośred-
nio na kształtowanie potencjału turystycznego obszaru, to wpływ ten nie jest wprost 
proporcjonalny do poziomu rozwoju potencjału gminy, a tym samym nie jest zna-
cząco skorelowany z poziomem pozostałych (zwłaszcza podstawowych) zasobów 
turystycznych. 
 
 

THE MEANING OF TOURIST INFORMATION  
IN TOURIST POTENTIAL FORMING ON THE EXAMPLE  

OF WEST-POMERANIAN VOIVODESHIP’S MUNICIPALITIES 
 
 

Summary 
 
 The article presents theoretical issues related to the tourist information and tourist 
potential. There was indicated the position of tourist information in the entirety of ele-
ments of tourist potential. The exemplary results, illustrating relations between tourist 
potential development and tourist information, were presented on the example of primal 
researches led in the West-Pomeranian Voivodeship’s municipalities.  
 The aim of the article is presentation of issues of tourist information (traditional 
and electronic) system operation in West-Pomeranian Voivodeship. Particular attention 
was paid to the activities taken up at the tourist movement service points, namely on the 
municipal level. There was also pointed out an influence of mentioned activities on the 
tourist potential of region. 
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FILOZOFIA MARKI W ASPEKCIE ROZWOJU TURYSTYKI  
NA PRZYKŁADZIE MIAST I GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Nasilająca się konkurencja między ośrodkami, regionami, obszarami, rywali-
zacja o ważnego inwestora, turystę lub zadowolonego mieszkańca są przyczynami 
wzmożonych działań promocyjnych, prowadzących do kreowania silnej marki. To  
z kolei wiąże się z satysfakcją podmiotów, do których te działania są skierowane. 
Satysfakcja jest to subiektywne odczucie zadowolenia, odniesionych korzyści  
i spełnionych oczekiwań z nabycia, konsumpcji i użytkowania produktu bądź usłu-
gi, wynikające z zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania występującego problemu. 
Marka miasta czy regionu jest tym, co wyróżnia go spośród innych, tworzy niepo-
wtarzalny klimat, gwarantuje oczekiwane wrażenia. 
 
 
1. Filozofia marki  
 
 Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elemen-
tów, stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego 
odróżnienia od oferty konkurentów. 
 Można wyróżnić cztery poziomy marki1: 

1. rodzajowy – podstawowa korzyść z produktu; 
2. oczekiwany – społeczne minimum funkcjonalności: podstawowe cechy 

użytkowe, opakowanie, skuteczność działania, wymiary, wydajność, do-

                                                 
1  Szerzej: Por. J. Kall, Silna marka, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
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stępność, cena. Poziom ten odgrywa szczególną rolę w sytuacjach, kiedy 
nabywca ma małe doświadczenie zakupowe w ramach danej kategorii pro-
duktu; 

3. poszerzony – czynniki funkcjonalne lub symboliczne: 
 funkcjonalne: częstotliwość użycia, ostateczny użytkownik, odniesienie 

do konkurencji; 
 symboliczne: prestiż, szacunek; 

Poziom poszerzony stosowany jest wraz ze wzrostem wymagań i do-
świadczenia konsumentów (przejawiającym się we wzroście poczucia 
pewności w trakcie dokonywania zakupów, pojawieniem się gotowości 
do eksperymentowania lub poszukiwania najlepszej wartości i zwraca-
niem większej uwagi na cenę); 

4. potencjalny – postrzegana wartość, jakość, rekomendacje uczestników, 
użytkowników, reputacja, wizerunek producenta, atmosfera, wartości nie-
namacalne, nazwa markowa. Ograniczeniem jest kreatywność firmy. 

 Najważniejsze dla zarządzania marketingowego są dwa ostatnie poziomy: 70–
80% wrażenia, a tylko 20–30 % kosztów. Na tej podstawie można wyodrębnić na-
stępujące funkcje marki: 

 identyfikowanie oferty miasta lub regionu, 
 odróżnianie oferty od ofert konkurencyjnych, 
 umożliwianie podziału rynku na poszczególne segmenty, zgodnie z zasadą, 

że nie ma przeciętnego nabywcy, 
 dostarczenie różnym segmentom różnych ofert (marek) w optymalny spo-

sób dostosowanych do ich specyficznych potrzeb, 
 ochronę innowacyjnego producenta przed naśladowcami. Marka tworzy 

„patent w świadomości nabywcy”, 
 stanowienie kotwicy w pamięci konsumenta, 
 stanowienie rodzaju kontraktu – gwarancji autentyczności, 
 upraszczanie procesu decyzyjnego, 
 redukcję ryzyka: finansowego, funkcjonalnego, fizycznego, społecznego, 

psychologicznego oraz straty czasu, 
 transformację przeżyć związanych z konsumpcją, kiedy konsumenci wie-

dzą, co piją, jedzą, gdzie przebywają itp., 
 symboliczną: podkreślenie odrębności i miejsca w społeczeństwie, 
 strategiczną dla regionu. 

 Do korzyści, które uzyskuje właściciel z posiadania silnej marki, można zali-
czyć2: 

 gwarancję wyższej zyskowności sprzedaży (wysoki udział w rynku), 
 obniżkę (w porównaniu z konkurentami) elastyczności cenowej popytu, 

                                                 
2  Por. M.K. Witek-Hadjuk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 78. 
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 ochronę producenta przed akcjami promocyjnymi konkurentów, 
 ułatwianie jej posiadaczowi negocjowania warunków sprzedaży usług, 
 wydłużenie nieporównanie cyklu życia, 
 silnej marce szybciej (chętniej) wybacza się „błędy”. 

 
 
2. Satysfakcja i lojalność nabywcy wobec marki 
 
 Satysfakcja nabywcy jest to subiektywne odczucie zadowolenia, odniesionych 
korzyści i spełnionych oczekiwań z nabycia, konsumpcji i użytkowania produktu, 
wynikające z zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania występującego problemu.  
 Podstawowe znaczenie dla zapewnienia satysfakcji nabywcom mają badania 
marketingowe dla ustalenia ich potrzeb i oczekiwań oraz konstrukcja marketingu-
mix. Zadowolenie nabywcy jest stanem psychicznym odczuwalnym przez nabywcę 
w czasie konsumowania i użytkowania nabytego produktu czy korzystania z usługi. 
Wynika ze stopnia zgodności oczekiwań dotyczących cech i walorów – ogólnie 
korzyści produktu – z jego faktycznymi wartościami3. 
 Jest to więc stan odczuwalny przez nabywcę związany z porównaniem po-
strzeganych cech produktu i oczekiwań jego zdolności do zaspokajania odczuwal-
nej potrzeby. Najwyższy stopień zadowolenia wywołują zakupy przekraczające 
oczekiwania, co jest główną podstawą wytwarzania się lojalności nabywcy wobec 
produktów i firmy. Zapewnienie klientowi zadowolenia z kupna, konsumowania  
i użytkowania produktów jest stałym celem działalności marketingowej4.  
 Metodami wyznaczania i pomiaru zadowolenia nabywców są badania ankie-
towe, dyskusje grupowe, analiza skarg i sugestii oraz ocena strat ponoszonych przez 
firmę na skutek utraty niezadowolonych nabywców5. Na tej podstawie można usta-
lić CSI – wskaźnik zadowolenia nabywcy. Kreowanie silnej marki wiąże się z sa-
tysfakcją konsumenta z kupionej marki. Mogą wystąpić różne koncepcje satysfak-
cji6: 

 transakcyjna: krótkotrwałe doświadczenia konsumenta z marką, wynikają-
ce z oceny konkretnej transakcji; daje możliwość porównań poziomu satys-
fakcji między markami; ma znaczenie zwłaszcza w przypadku nowości; 

 skumulowana: skumulowane doświadczenia konsumenta dotyczące marki; 
całkowita ocena konsumpcji w określonym odcinku czasu; ten rodzaj satys-
fakcji ma wpływ na lojalność konsumenta wobec marki. 

                                                 
3  Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 281 i 342. 
4  Por. W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994 oraz Encyklopedia 

marketingu, op.cit., s. 281. 
5  K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-

nej we Wrocławiu, Wrocław 1996. 
6  W. Wrzosek, Funkcjonowanie..., op.cit. 
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 Lojalność wobec marki można mierzyć: 
1. Miarami behawioralnymi (rejestrują faktyczne zachowania nabywcy): 

 wskaźnik powtarzalności zakupu, 
 udział procentowy marki w zakupach produktu,  
 liczba kupowanych marek.  

2. Pomiarem satysfakcji klienta (a raczej jego niezadowolenia) bada się, jaki 
jest poziom lojalności nabywców na podstawie pytań: jakie problemy mają 
klienci, co ich irytuje, dlaczego niektórzy rezygnują z danej marki. Prowa-
dzi się systematyczne, reprezentatywne i „wrażliwe” badania konsumen-
tów. 

3. Pomiarem „lubienia” marki, który określa: 
 gotowość zapłacenia za nią dodatkowej opłaty, 
 odczucia „lubienia”, „szacunku”, przyjaźni, zaufania. 

4. Analizą oddania/poświęcenia marce za pomocą wskaźników: liczby inte-
rakcji i liczby komunikacji (czy jest częstym tematem rozmów ze znajo-
mymi, czy mówią, dlaczego należy ją kupić). 

 
 
3. Promocja marki wybranych miast i gmin województwa zachodniopomor-
skiego 
 
 Województwo zachodniopomorskie liczy 114 gmin (11 miejskich, 51 miej-
sko-wiejskich, 52 wiejskich), 18 powiatów i 3 miasta na prawach powiatów. Na 
terenie województwa wyodrębniono dwa podregiony: szczeciński i koszaliński.  
W regionie występują 62 miasta i 3173 wsie. Do największych miast należą: Szcze-
cin (414 tys. mieszkańców), Koszalin (108 tys.), Stargard Szczeciński (71 tys.), 
Kołobrzeg (45 tys.), Świnoujście (41 tys.), Szczecinek (41 tys.), Police (34,5 tys.).  
 Liczba ludności wynosi 1692,8 tys. (11. miejsce w kraju). Liczba ludności  
w wieku przedprodukcyjnym stanowi 21%, w wieku produkcyjnym 65%, a w wie-
ku poprodukcyjnym – 14%. Powierzchnia województwa wynosi 22,9 tys. km2. 
Położenie przygraniczne powoduje, że region leży na skrzyżowaniu ważnych szla-
ków transportowych o znaczeniu międzynarodowym. Dostępność regionu ułatwia 
liczba i różnorodność przejść granicznych (8 morskich, 10 drogowych, 3 rzeczne, 1 
kolejowe i jedno lotnicze. 
 Jeszcze niedawno promocja marki i wizerunku miast i gmin polegała na roz-
dawaniu tanich długopisów z nazwą, herbem, kalendarzy i proporczyków. Obecnie 
takie działania to już historia. Promocja marki stała się kosztowna. Wydatki promo-
cyjne na kształtowanie marki stanowią około pół procentu budżetu jednostek samo-
rządowych. W przypadku dużych ośrodków są to kwoty rzędu milionów złotych,  
w małych gminach jedynie kilkunastu tysięcy.  
 Duże bogate ośrodki stać na drogie kampanie promocyjne. Szczecin, Świnouj-
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ście finansują billboardy eksponujące walory tych miast, finansują kampanie  
w mediach. Stać je na organizowanie drogich imprez przyciągających gości nawet  
z odległych miejsc. Starają się zmienić istniejący w ludzkiej świadomości obraz 
miast: Świnoujścia tylko jako letniego kąpieliska, Szczecina jako miasta na odle-
głych zachodnich kresach Rzeczypospolitej, nieciekawego i nieprzyjaznego przed-
siębiorcom. Walka ze stereotypami jest jednak długa i kosztowna. Szczecin wydał 
w 2008 roku na promocje prawie 8,5 mln zł. Profesjonaliści od promocji marki 
starają się wzbudzić zainteresowanie miastem na zewnątrz, ale też zmienić stosunek 
do Szczecina jego własnych mieszkańców (akcja „Szczecin dobrze się kojarzy”). 
Miasto zachęca młodych ludzi do studiowania tutaj, stara się wypracować własną 
markę. Spektakularnym, choć bardzo drogim sukcesem promocyjnym Szczecina 
był zlot żaglowców w 2007 roku, który przyciągnął do miasta dziesiątki tysięcy 
gości, a nazwa miasta przez kilka dni była na ustach wszystkich”7. Do głównych 
czynników ograniczających możliwości wzrostu ruchu turystycznego i rozwoju 
zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w Szczecinie, wynikających z uwa-
runkowań przestrzennych lub niedoinwestowania, należą: ograniczona dostępność 
brzegowa rzeki Odry i jeziora Dąbie Małe dla zagospodarowania turystycznego, 
słabo rozwinięte zaplecze lądowe i wodne dla rozwoju jachtingu oraz innych spor-
tów wodnych, zły stan czystości wód rzeki Odry i jej dopływów, jeziora Dąbie  
i Zalewu Szczecińskiego, mała liczba parkingów (szczególnie dla autokarów), mało 
atrakcyjna oferta urządzeń sportowych oraz brak urządzeń do organizowania ma-
sowych imprez rozrywkowych, ekstensywne zagospodarowanie terenów rekreacyj-
nych przywodnych, ograniczona pojemność istniejących kąpielisk, ciągle jeszcze 
mało atrakcyjne zagospodarowanie Wałów Chrobrego, okolic Zamku Książąt Po-
morskich i ciągu Bulwarów Nadodrzańskich, zbyt mało elementów podkreślających 
morski charakter miasta, niewykorzystane możliwości zagospodarowania tury-
stycznego i usługowego.  
 Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, planuje się w pierwszej kolejności 
przekształcanie terenów części Łasztowni położonych w rejonie Nabrzeża Starówka 
na potrzeby funkcji ogólnomiejskich, skupiających obiekty usługowe najwyższej 
rangi i prestiżu. Wiąże się ono z rewitalizacją tych obszarów, czyli przywracaniem 
historycznych funkcji miejskich terenom przemysłowym i portowym. Przewiduje 
się też zagospodarowanie Wyspy Grodzkiej na cele turystyczno-rekreacyjne i połą-
czenie wyspy z lądem poprzez kanał Duńczycy. Historyczne znaczenie Łasztowni 
w przestrzennym układzie i funkcjach miasta obliguje do maksymalnego przywró-
cenia kompozycji przestrzennej, walorów architektonicznych oraz rewitalizacji  
w nawiązaniu do funkcji nadrzecznych. 

                                                 
7  Informacje dotyczące działań promocyjnych miast i gmin województwa zachodniopo-

morskiego pochodzą z: C. Martyniuk, Miliony na promocję, „Kurier Szczeciński”, 4.12.2008 r., 
nr 237. 
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 Po zaprezentowanej niedawno wizji nowej marki Szczecina można mieć jed-
nak mieszane uczucia. Z jednej strony wizja ma być tylko zarysem koncepcji, 
„światełkiem w tunelu”, do którego należy dążyć – i taka jest wizja Szczecina  
w 2050 roku. Może wygląda ona bajkowo i mało realnie, ale takie są zasady two-
rzenia wizji. Odczucie otoczenia może się jednak wiązać z pewnym niedosytem 
konkretów na najbliższe dni. Wizja ze swym odległym czasem realizacji przemawia 
tylko do nielicznych. 
 Z drugiej jednak strony, hasła i przesłania kształtujące nową markę Szczecina 
powinny być realne i przede wszystkim – porywające. A tego im niestety brakuje. 
„Pływające ogrody” mogą się różnie kojarzyć, niekoniecznie pozytywnie. Są poję-
ciem chyba zbyt abstrakcyjnym dla społeczeństwa. Moim zdaniem, zaprezentowana 
marka, z całym systemem wizualizacji, jest za mało wyrazista, brakuje jej tego 
„czegoś” – tego jedynego elementu wiodącego, który by wyróżniał Szczecin na tle 
innych miast, ukazywał jego wyjątkowość i aspiracje i – co najważniejsze – był 
jednoznacznie kojarzony z miastem. 
 Z marketingowego punktu widzenia wykonano krok w dobrym kierunku. 
Stworzono koncepcję, o której się mówi. Rozpoczęła się bowiem publiczna debata 
zarówno nad samą prezentacją marki Szczecina, jak również strategią długofalowe-
go rozwoju miasta. Konstruktywna krytyka pozwoli na wykreowanie wielu cieka-
wych pomysłów, dotyczących kreowania wizerunku Szczecina poprzez silną mar-
kę, tak aby nie tylko się o niej mówiło, ale mówiło bardzo dobrze. 
 Świnoujście na promocję wydaje około miliona złotych rocznie. Sfinansowało 
m.in. kampanię billboardową na terenie Polski, by zachęcić do odwiedzania miasta 
i gminy nie tylko w czasie letnich wakacji i wydłużyć sezon turystyczny. Finansuje 
organizację imprez kulturalnych mających rozszerzyć ofertę dla turystów, wydaw-
nictwa prasowe i książkowe na temat walorów miasta. Przekonuje, że Świnoujście 
to nie tylko piękna plaża.  
 Około 1,5 mln zł kosztowała promocja Koszalina w 2008 roku. Miasto poka-
zuje się z zewnątrz jako świetne miejsce do inwestowania, a zarazem centrum 
atrakcyjnego turystycznie regionu. Ma się czym chwalić, bo jest wysoko notowane 
w rankingach gospodarczych, pozyskało ostatnio kilku ważnych inwestorów. Po-
woli udaje się zmieniać zakorzeniony stereotyp, że Koszalin to tylko rolnictwo. 
 Międzyzdroje rozpoczęły działania w zakresie marki miasta i jego promocji 
od konsultacji społecznych8. Profesjonaliści opracowujący dokument do dyskusji 
zaprosili między innymi miejscowych hotelarzy, restauratorów, kwaterodawców, 
szefów biur turystycznych. Problem polega na tym, ze reprezentanci mieszkańców 
sami do końca nie wiedzą, jakimi atrakcjami turystycznymi dysponują. Powinni 
zapoznać się z tym, co posiadają i wyedukować personel, aby każdy potrafił pokie-

                                                 
8  M. Aftewicz, Profesjonalna promocja, czyli jak sprzedać kurort przez cały rok?, „Kurier 

Szczeciński”, 27.01.2009 r., nr 18. 
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rować turystę w atrakcyjne zakątki gminy. Dodatkowo hotelarze powinni zjedno-
czyć siły, wspólnie promować siebie oraz gminę i wspólnie działać w kierunku 
organizacji dużych pozasezonowych przedsięwzięć, tj. targów, zjazdów czy konfe-
rencji. Możliwa jest reaktywacja targów Polfoto, które przed laty przyciągały tam 
rzesze branżowców, ożywiając kurort przed sezonem. 
 Największym problemem jest zły stan miejskiej infrastruktury: ulice i chodni-
ki w centrum. Realizowany przez miasto projekt „Międzyzdroje w kwiatach” jest 
dla wielu fachowców dyskusyjny. Zdecydowanie władze miasta powinny zacząć 
poprawę wizerunku.  
 Istotnym elementem rozwoju są toczące się rozbudowy i planowane budowy 
nowych obiektów hotelowych. To bardzo dobry kierunek, podnoszący poziom in-
frastruktury turystycznej. Tak się stało przed laty, gdy wybudowano na wydmach 
hotel Amber Baltic. Początek kolejnej fazy rozwoju turystycznego może dać pla-
nowana na wybrzeżu budowa Diamentowej Wieży. Władze liczą, że turystów za-
chęci rozwój infrastruktury turystycznej i przygotowywana strategia marketingowa, 
hotelarze – że zjednoczone siły i wspólne przedsięwzięcia, kwaterodawcy – że spo-
kój, równe chodniki, czysta plaża i niskie ceny, z których Międzyzdroje, niestety, 
nie słyną.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Filozofia marki obejmuje wiele aspektów – od jej istoty aż po satysfakcję  
i lojalność odbiorcy. O dynamice rozwoju turystycznego miast oraz atrakcyjności 
ich marki zwykle decydują ważne wydarzenia gospodarcze, kulturalne, sportowe  
i naukowe. Z tych właśnie powodów stały się one kluczowymi elementami w ich 
strategiach rozwoju. Wydarzenia te stają się jednocześnie ważnym stymulatorem 
turystyki. 
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THE PHILOSOPHY OF A BRAND  
IN THE ASPECT OF TOURISM DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF 
WEST POMERANIAN VOIVODESHIP’S CITIES AND MUNICIPALITIES 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the philosophy of a brand with the use of the brand’s essence, 
structure, functions, benefits, and impact on customer’s satisfaction and loyalty. The 
ways of tourism development and creating an attractive brand are discussed, using se-
lected cities and municipalities from West Pomeranian Voivodeship as examples. 
 

Translated by Grażyna Rosa 
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SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
PRZYKŁADEM KREOWANIA NOWEGO WIZERUNKU I MARKI 

POPRZEMYSŁOWYCH REGIONÓW TURYSTYCZNYCH 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 W dobie postępującej globalizacji, powszechnego dostępu do usług turystycz-
nych i rosnącej pozycji turystyki w sektorze gospodarki kompleksowy rozwój tury-
styki regionalnej to zadanie istotne nie tylko ze względu na aspekt ekonomiczny, 
ale również, a może przede wszystkim, na wykreowanie produktu turystycznego 
oraz atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Promocja regionów, marketing 
miejsc i tworzenie marki w turystyce stały się dziś niezwykle istotnymi działaniami, 
wymagającymi kompleksowego podejścia. Starannie przemyślany rozwój jest waż-
ny z punktu widzenia władz samorządowych, odpowiedzialnych za kreowanie po-
zytywnego wizerunku i tworzenie nowych markowych produktów turystycznych. 
Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest wykorzystanie wszystkich walorów i zasobów, 
jakie posiada region, z uwzględnieniem tych czynników, które wynikają z uwarun-
kowań zewnętrznych oraz z charakterystycznej specyfiki danego obszaru.  
 Regionem dobrze wykorzystującym potencjał turystyczny jest Śląsk, dotych-
czas postrzegany wyłącznie w kategoriach przemysłowych i zagrożeń ekologicz-
nych. Tymczasem, wykorzystując zasoby dziedzictwa kultury przemysłowej i tech-
nicznej, stworzono niezwykle atrakcyjną ofertę turystyczną Szlak Zabytków Tech-
niki (SZT). Jako markowy i kompleksowy produkt turystyczny, łatwo identyfiko-
walny dla potencjalnych turystów, wyróżnia się z oferty rynkowej obszarów konku-
rencyjnych, gdyż reprezentuje on wysoki poziom jakości, a przede wszystkim – 
kreuje nowy wizerunek regionu. Ideą stworzenia szlaku było pokazanie turystom 
najciekawszych obiektów tworzących historię woj. śląskiego. Rewitalizowane  
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i zagospodarowane obiekty, które dotychczas były uciążliwym problemem dla sa-
morządów, teraz stały się atrakcją turystyczną.  
 
 
1. Potencjał turystyczny wizerunkiem regionów  
 
 Jednym z istotnych elementów charakterystyki regionów turystycznych jest 
ocena miejsca i potencjału turystycznego, który może stać się ważnym czynnikiem 
ich rozwoju. Potencjałem turystycznym są wszystkie elementy środowiska geogra-
ficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawia-
nia turystyki bądź do zajmowania się turystyką1, czyli wszelkie zasoby strukturalne 
i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie.  
 Elementy potencjału turystycznego to zasoby strukturalne (walory turystycz-
ne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna) oraz zasoby funk-
cjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno-demograficzne, psycho-
logiczne, technologiczne oraz ekologiczne).  
 Regionem określa się obszar możliwy do wyodrębnienia geograficznie, histo-
rycznie czy gospodarczo o ukształtowanym dziedzictwie kulturowym. Obecność 
Polski w UE uświadamia samorządom lokalnym, iż jednym z argumentów za od-
wiedzeniem regionu przez turystów jest niespotykana nigdzie indziej w Europie czy 
świecie oryginalność i autentyczność produktu turystycznego, określanego jako 
USP Unique Selling Proposition (Unikalna Propozycja Sprzedaży)2.  
 Potrzeba wzmocnienia wizerunku poszczególnych regionów czy województw 
jest ściśle powiązana z planami rozwojów regionalnych i wykorzystaniem dotacji 
unijnych. Potencjał turystyczny polskich regionów jest niezmiernie bogaty, chociaż 
niewystarczająco wykorzystany, głównie ze względu na niedostatki bazy turystycz-
nej o wysokiej jakości, ograniczoną dostępność komunikacyjną, słabość działań 
organizacyjnych i niedostateczną promocję produktu turystycznego. Podniesienie 
wizerunku regionów zależne jest również od efektywnego zarządzania wizerunkiem 
oraz od systematycznej realizacji długoterminowych działań poprzez rozwój.  
 Na terenie poszczególnych województw powinny być prowadzone badania 
potencjału turystycznego i uwarunkowań związanych z jego wykorzystaniem. Iden-
tyfikacja unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego może 
stanowić podstawę wykreowania markowych produktów turystycznych, mogących 
konkurować z produktami markowymi innych województw i być pożądaną ofertą 
dla turystów zagranicznych3. Silne włączenie turystyki w podnoszenie konkuren-

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

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 31. 
2  K.F. Ferner, Jak funkcjonuje marketing w turystyce? Unique Selling Proposition, Wiedeń 

1999, s. 58. 
3  E. Wysocka, Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności re-
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cyjności regionów wymaga podjęcia przez samorząd wielu działań, które wspierane 
będą przez rząd w ramach realizacji strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013. 
W regionie powinna być prowadzona spójna polityka, pozwalająca na wykorzysta-
nie wybitnych walorów przyrodniczych i najbardziej atrakcyjnych elementów dzie-
dzictwa kulturowego oraz aktywności społeczeństwa dla wykształcenia specyficz-
nego (dla danego województwa) markowego produktu turystycznego.  
 W procesie podnoszenia wizerunku regionów turystyka jest czynnikiem 
wpływającym na wzrost przedsiębiorczości i poziomu wykształcenia ludności, 
znaczącym miejscem zatrudnienia i promocji województwa oraz źródłem wypra-
cowania znacznego udziału we wzroście dochodu województwa przypadającego na 
1 mieszkańca4. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów jest jednym  
z priorytetów rozwojowych krajów Unii Europejskiej. Cele te realizowane są m.in. 
w ramach Programu Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego z zasobów Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (EFS). 
 
 
2. Potencjał turystyczny pozytywnym wizerunkiem województwa śląskiego 
 
 Nie sposób nie docenić potencjału turystycznego woj. śląskiego. Liczba obiek-
tów zabytkowych, zabytki techniki i przemysłu, walory przyrodniczo-kulturowe 
oraz bogactwo tradycji stawiają Śląsk w czołówce regionów Polski. Optymalne 
wykorzystanie potencjału turystycznego wiąże się z prowadzeniem racjonalnej 
polityki – zarówno przez władze regionalne, jak i szczebla lokalnego. Wykładnia tej 
polityki zawarta jest w dokumencie Strategia rozwoju turystyki województwa ślą-
skiego na lata 2007–2013. Niektóre z miast Śląska wykazały znaczną aktywność w 
kreowaniu indywidualnego, wyjątkowego wizerunku, również w promowaniu swe-
go potencjału turystycznego.  
 Obecnie w związku z realizowanymi projektami podejmowanych jest bardzo 
wiele działań w celu kreacji lokalnych i ponadlokalnych produktów turystycznych. 
Śląsk jest pod względem atrakcji turystycznych niewątpliwą potęgą. Próba wyli-
czenia nawet podstawowych walorów zajęłaby sporo czasu. Obszar woj. śląskiego 
charakteryzuje się zróżnicowaniem warunków fizyczno-geograficznych. Tereny 
północne oraz południowe, ze względu na dużą atrakcyjność przyrodniczą, wyróż-
niają się korzystnymi warunkami z punktu widzenia przydatności do uprawiania  
i rozwoju turystyki. Położenie woj. śląskiego w obrębie różnorodnych jednostek 
fizjograficznych zdecydowały o dużym zróżnicowaniu fauny i flory, a tym samym 
o dużej atrakcyjności przyrodniczej. Na terenie woj. śląskiego znajduje się ponad 

                                                                                                                        

gionu, „Burmistrz i jego praca” 2006, nr 5, s. 19. 
4  Ibidem. 
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4000 zabytków wpisanych do rejestru. Jednakże liczba tych, które są godne odre-
staurowania i udostępnienia turystom, jest o wiele wyższa. Liczne i zróżnicowane 
walory turystyczne rozmieszczone są nierównomiernie, zarówno pod względem ich 
potencjału, jak i typu. Pojawia się zatem potrzeba dalszej wewnętrznej regionaliza-
cji województwa dla celów marketingowych, tak aby obszary o podobnych walo-
rach i zagospodarowaniu turystycznym mogły wspólnie kreować swój produkt.  
 Na podstawie inwentaryzacji walorów, bazy i ruchu turystycznego wyodręb-
niono osiem zasadniczych rejonów recepcji turystycznej, cechujących się względ-
nym podobieństwem potencjału turystycznego. W przeprowadzonych rankingach 
na najbardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych miasta Polski, w pierwszej 
dziesiątce zawsze znajduje się kilka miast z woj. śląskiego. Na czołowych miej-
scach plasują się: Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Bielsko-Biała i Częstocho-
wa. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna Śląska porównywalna jest ilo-
ściowo ze wskaźnikami Unii Europejskiej. Atrakcyjność komunikacyjną w znacz-
nym stopniu podnosi zlokalizowany w Pyrzowicach międzynarodowy port lotniczy, 
międzynarodowe drogi i autostrady.  
 Rozwój turystyki na Śląsku przyczyni się do przełamania negatywnego wize-
runku regionu, postrzeganego jako silnie zurbanizowany i zdegradowany obszar  
o niskiej atrakcyjności turystycznej. Dla podniesienia konkurencyjności sektora 
turystycznego istotne jest wypracowanie i rozwój regionalnych produktów marko-
wych. 
 
 
3. Markowy produkt turystyczny a wizerunek regionu 
 
 Termin „marka turystyczna” należy utożsamiać z szeroko stosowanym  
w literaturze przedmiotu pojęciem „markowy produkt turystyczny”5. Zadaniem 
markowego produktu jest tworzenie pozytywnego turystycznego wizerunku lokal-
nej gospodarki turystycznej, odróżnianie się od produktów konkurentów oraz za-
spokajanie potrzeb i oczekiwań turystów poprzez swoją ofertę składową, atrakcyj-
ność, unikalność i użyteczność. Marka takiego produktu turystycznego ma przycią-
gnąć turystów do miejsca recepcji turystycznej.  
 Na współczesnym rynku w dobie nasilającej się konkurencji jednym z instru-
mentów uzyskiwania przewagi oraz zabiegania o pozytywny wizerunek regionu 
istotne staje się wyróżnienie własnego potencjału turystycznego poprzez stworzenie 
markowych produktów oraz zdobycie zaufania konsumentów. Instrumentem po-
zwalającym na radzenie sobie z konkurencją staje się więc marka, traktowana  
w marketingu jako atut produktu. Marka regionu stanowi dodatkowy wyróżnik 

                                                 
5  A. Panasiuk, Założenia koncepcji marki turystycznej, „Marketing i Rynek” 2004, nr 8,  

s. 34. 
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miejsca, obszaru, do którego jest przypisana. Można więc mówić o marce kraju, 
regionu czy miejscowości.  
 Marka produktu turystycznego to wykreowana pozytywna opinia na jego te-
mat, stanowiąca narzędzie walki konkurencyjnej, pozwalająca na odróżnienie go od 
innych regionów. Zalety posiadania silnych marek są bezsprzeczne i oczywiste.  
W ostatnich latach obserwujemy swoistą modę na posługiwanie się tym terminem. 
W literaturze podejmującej tematykę turystyczną spotykamy różne podejście auto-
rów do problematyki markowego produktu turystycznego. Najczęściej spotykana 
definicja marki mówi o tym, że jest to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombi-
nacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich 
spośród konkurencji6.  
 Definicja marki turystycznej sensu largo według A. Panasiuka to „(…) kom-
pleksowy produkt turystyczny, który jest łatwo identyfikowany przez potencjalnych 
turystów i wyróżniający się z oferty rynkowej obszarów konkurencyjnych, repre-
zentujący stale wysoki poziom jakości”7. Marka służy dwóm podstawowym celom: 
identyfikacji produktu oraz wyróżnieniu spośród konkurencji. Turystyczna marka 
regionu nie może jednak istnieć bez konkretnego produktu turystycznego. Produkt 
turystyczny – miejsce (region, powiat, miejscowość, park narodowy itp.) jest szcze-
gólnym, zdeterminowanym geograficznie, rodzajem produktu turystycznego. Mia-
nem tym określamy wewnętrznie złożony zbiór elementów, wyróżnionych ze 
względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walo-
rami turystycznymi8. Ponieważ regiony turystyczne mogą być typowymi produkta-
mi oferowanymi klientom, wskazane jest w stosunku do nich podejmowanie działań 
prowadzących do kreowania ich jako marek turystycznych.  
 Budowanie marki i kształtowanie wizerunku stanowi niełatwe zadanie i wiąże 
się nieraz z wysokimi nakładami. Marki regionalne kreowane są przede wszystkim 
przez samorządy terytorialne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne oraz 
stowarzyszenia branży turystycznej. W przypadku marek krajowych funkcje ich 
kształtowania przejmują narodowe organizacje turystyczne (np. Polska Organizacja 
Turystyczna) i branżowe organizacje rynku turystycznego. Wszystkie podmioty 
zaangażowane w kreowanie markowych produktów powinny ze sobą współpraco-
wać dla osiągania pozytywnego wizerunku regionu. 
 Przykładów regionalnych polskich turystycznych marek jest stosunkowo spo-
ro, chociaż przeprowadzone badania wskazują na brak silnych marek turystycznych 
o charakterze ponadnarodowym. Problematyką rozwoju regionów i kształtowania 
ich wizerunku zajmuje się również PART. Program kreacji marek regionów oraz 

                                                 
6  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, War-

szawa 1994, s. 410. 
7  A. Panasiuk, Marka turystyczna. Założenia metodyczne, w: Markowe produkty turystycz-

ne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 123. 
8  K.F. Ferner, Jak funkcjonuje…, op.cit. 
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turystycznych produktów regionalnych pod nazwą „Atrakcyjny region”, w ramach 
którego projektowane są znaki/logo (marka) turystyczne jest odpowiedzią PART na 
potrzebę tworzenia silnych marek turystycznych w Polsce.  
 Z tworzenia markowych produktów turystycznych wynikają ogromne korzyści 
– przede wszystkim następuje poprawa wizerunku regionu, wzmacnia się jego kon-
kurencyjna pozycja na rynku usług turystycznych, rośnie świadomość i rozpozna-
walność oraz obłożenie w hotelach, możliwość wyróżnienia się, wzrasta grupa tury-
stów lojalnych. Produkt markowy wpływa również na aktywizację gospodarczą 
regionu. Opracowywane są krajowe produkty markowe, mające zapewnić wysoką 
jakość i atrakcyjność oraz zapewnić zwiększone zainteresowanie nimi wobec kon-
kurencyjnych regionów. 
 
 
4. Markowy produkt turystyczny województwa śląskiego 
 
 Markowy produkt turystyczny to taki produkt, który dzięki odpowiedniej filo-
zofii stworzenia i funkcjonowania odróżnia się na tle konkurencji, dostarczając 
specyficznych korzyści motywujących konsumenta (turystę) do zakupu. Elementem 
wspierającym taki produkt jest odpowiednia nazwa, logo oraz System Identyfikacji 
Wizualnej. Markowy produkt turystyczny ma ponadto pozostać w pamięci turysty 
jako produkt szczególny, unikalny, dostarczający wielu wrażeń i dodatkowych 
korzyści i ma sprawić, aby turysta chciał w dane miejsce wracać i polecać je in-
nym9.  
 Racjonalne kształtowanie rozwoju turystyki i kreowanie funkcji turystycznej 
na szczeblu regionu zależy nie tylko od atrakcyjności, ale także od jego dostępności 
oraz istnienia bogatej infrastruktury, co w przypadku woj. śląskiego odegrało istot-
ną rolę. Śląsk jako typowy region przemysłowy wykorzystał swój potencjał do 
stworzenia markowego produktu turystycznego.  
 Wykorzystując zasoby dziedzictwa technicznego, po procesie dezindustriali-
zacji, wzorem krajów Europy Zachodniej, podjęto trud ochrony dziedzictwa prze-
mysłowego, tworząc niezwykle atrakcyjne oferty turystyczne poprzez stworzenie w 
dawnych zakładach muzeów techniki lub ich adaptację do celów innych niż pier-
wotne. Śląsk staje się dziś centrum rozwoju turystyki industrialnej obok takich 
państw jak Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, które poszczycić mogą się wieloma 
przykładami udanego zagospodarowania zabytkowych obiektów poprzemysłowych. 
Doceniając znaczenie tej turystyki w naszym kraju, POT opublikowała Koncepcję 
promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach technik i prze-

                                                 
9  Produkt turystyczny jako kluczowy czynnik rozwoju turystyki, materiały ze szkolenia 

Brenna–Wisła XI.2006 PARP – WARSZAWA, s. 322006, www.sieci.gapp.pl/turystyka,  
4-5.01.2010, s. 15. 
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mysłu w Polsce. W dokumencie ukazano działania mające na celu kreację marko-
wego produktu turystycznego, który wykorzystuje zasoby dziedzictwa przemysło-
wego. W zakresie stymulacji rozwoju marki turystycznej prowadzi się także współ-
pracę pomiędzy POT a Polskim Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
TICCIH w zakresie rozwoju i promocji turystyki w obiektach poprzemysłowych. 
Zainteresowanie dawną kulturą techniczną w coraz szerszych kręgach europejskich 
świadczyć może o ogromnym potencjale turystycznym zabytków techniki oraz  
o rysujących się perspektywach rozwoju turystyki industrialnej na Śląsku.  
 W celu efektywniejszego wykorzystania potencjału i zasobów dziedzictwa 
kultury technicznej do celów turystycznych oraz skuteczniejszych działań promują-
cych atrakcje regionu stworzono Szlak Zabytków Techniki, który stał się dziś mar-
kowym produktem Śląska. Produkt turystyczny – szlak to specyficzny przypadek 
produktu turystycznego – miejsca. Składa się z szeregu miejsc lub obiektów zwią-
zanych pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowa-
ną trasą (pieszą, wodną, samochodową itd.) oraz z różnorodnej infrastruktury tury-
stycznej, zlokalizowanej wzdłuż szlaku10.  
 SZT to tematyczny samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, 
obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym woj. śląskiego.  
W przyszłości Szlak Zabytków Techniki ma stać się najbardziej interesującą trasą 
turystyki industrialnej w kraju i jednym z głównych markowych produktów tury-
stycznych Śląska. Pokazując specyfikę regionu, jego bogactwo i ogromny poten-
cjał, stanie się unikalną propozycją – marką turystyki śląskiej na rynku regional-
nych ofert turystycznych. Organizacja ERIH (European Route of Industrial Herita-
ge) skupiająca szlaki z Niemiec, krajów Beneluksu i Wielkiej Brytanii zwróciła 
uwagę na SZT i dzięki temu został on 13 stycznia 2010 roku włączony do elitarnej 
listy obiektów Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route 
of Industrial Heritage) ERIH. Był to historyczny moment dla turystyki woj. śląskie-
go11, a także sukces i święto wszystkich twórców szlaku. 
 
 

                                                 
10  K.F. Ferner, Jak funkcjonuje…, op.cit. 
11  Dzięki przystąpieniu do ERIH trzy najlepsze obiekty szlaku staną się głównymi punkta-

mi sieci, a cały Szlak Zabytków Techniki – jedną z trzynastu europejskich tras regionalnych. 
Informacje o poszczególnych punktach i całym szlaku dostępne będę na stronie internetowej 
ERIH i w każdym z punktów sieci. Będą także promowane we wspólnych działaniach marketin-
gowych. Szlak Zabytków Techniki stał się jednym z 13 szlaków regionalnych w ramach ERIH,  
a trzy jego punkty – Zabytkowa Kopalnia „Guido”, Tyskie Browarium i Muzeum Browaru Ży-
wiec – tzw. punktami kotwicznymi Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Urząd 
Marszałkowski Woj. Śląskiego – aktualności, 13.01.2010, http://www.silesia-region.pl, 
13.01.2010. 
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5. Obiekty poprzemysłowe jako inspiracja dla tworzenia produktów tury-
stycznych  
 
 Od początku lat 60. XX wieku obserwuje się rosnące zainteresowanie społe-
czeństw zachodnich reliktami cywilizacji przemysłowej. Ta dziedzina przeszłości, 
dotychczas niezauważana, powoli staje się częścią dziedzictwa kulturowego. Pro-
blematyka dziedzictwa przemysłowego w Polsce staje się coraz bardziej popularna 
– od pewnego czasu na rynku usług turystycznych w Polsce pojawia się nowa ofer-
ta: turystyki postindustrialnej, rozwijająca się w szybkim tempie i zdobywająca 
wielu zwolenników12. Wśród przesłanek dla rozwoju turystyki związanej z dzie-
dzictwem przemysłowym jako najważniejsze wymienić należy13:  

 autentyczność i głębokie zakorzenienie w historii gospodarczej i społecznej 
regionu jako ważny składnik konkurencyjności produktu turystycznego, 

 rewitalizację i adaptację niewykorzystywanych obiektów poprzemysło-
wych do nowych funkcji, w tym turystycznych oraz paraturystycznych, 

 rozwój i aktywizację społeczno-ekonomiczną regionu, 
 ochronę dziedzictwa kulturowego, 
 aspekt edukacyjny, który tworzy niezwykła różnorodność obiektów po-

przemysłowych i możliwości ich pokazania (odmienne niż tradycyjne mu-
zea, pokazy interaktywne, zwiedzanie pod ziemią, organizacja imprez oko-
licznościowych, ćwiczenia warsztaty, itp.), będące równocześnie specy-
ficzną ofertą, 

 szeroki wachlarz możliwości aktywnego zaangażowania turystów, zwłasz-
cza dzieci i młodzieży; wzbogacanie i uatrakcyjnianie w ciekawy sposób 
turystyki miejskiej.  

 
 
6. Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego jako przykład liniowego 
produktu turystycznego, zbudowanego w oparciu o potencjał turystyczny re-
gionu 
 
 To właśnie mająca ponad pięć lat koncepcja projektu utworzenia Szlaku Za-
bytków Techniki w województwie śląskim stała się faktem i doczekała realizacji  
i wyróżnień na skalę krajową i międzynarodową14. Dzięki zapałowi i determinacji 

                                                 
12  J. Ruszkowski, P. Koćwin, Podejście sieciowe w kreowaniu markowego regionalnego 

produktu turystycznego na przykładzie SZT woj. śląskiego, Międzynarodowe Forum Turystyki, 
Uniwersytet Szczeciński i TNOIK Oddział Zachodniopomorski, Międzyzdroje 2009, s. 6, (ma-
szynopis). 

13  Produkt turystyczny jako kluczowy czynnik rozwoju turystyki..., op.cit., s. 32. 
14  Złoty certyfikat POT 2008/2009 r. oraz włączenie 13 stycznia 2010 roku do elitarnej listy 

obiektów Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial 
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jego twórców15 już dziś może on reprezentować i promować Śląsk jako markowy 
produkt turystyczny. SZT (w większości szlak samochodowy) stał się interesującą 
trasą turystyki industrialnej o zasięgu regionalnym, obejmującym obiekty związane 
z historią i tradycją gospodarczą. Tworzą go 32 obiekty związane z tradycją górni-
czą i hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemy-
słem spożywczym. Intencją autorów projektu było zbudowanie markowego produk-
tu w oparciu o najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów historycznych 
i architektonicznych obiekty poprzemysłowe w regionie. Twórcy projektu pragną, 
aby stał się on pomysłem na promocję, produktem integrującym i aktywizującym 
woj. śląskie oraz wizytówką charakteryzującą region na turystycznej mapie Polski  
i Europy16.  
 Należy podkreślić, iż kluczowym elementem tego potencjału, decydującym  
o sukcesie projektu, było dziedzictwo kultury przemysłowej oraz silnie zakorzenio-
na w społeczności lokalnej Śląska: historia, kultura, tradycja, obyczaje i folklor 
regionu. Wśród nadrzędnych celów projektu „Szlak Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego” wymienić należy: 

 promocję województwa śląskiego przez pryzmat ciekawych unikalnych na 
skalę kraju i Europy zabytków przemysłu i techniki. Pokazanie bogatej hi-
storii i ewolucji industrializacji województwa i różnorodności zabytków 
techniki; 

 zmianę sposobu myślenia o Śląsku jako regionie kopalń, hut, osiedli górni-
czych, familoków i zdegradowanego środowiska; 

 promocję poszczególnych obiektów, bardzo atrakcyjnych, lecz obecnie  
w małym stopniu znanych turystom; 

 połączenie w liniowy szlak tematyczny 32-punktowych zabytków przemy-
słu i techniki, zlokalizowanych na terenie całego woj. śląskiego.  

 SZT jest w pełni zagospodarowany, gwarantuje turyście bezpieczeństwo,  
a także wyróżnia się swoim logo i systemem oznakowania oraz filozofią funkcjo-
nowania. Jest monitorowany, ze zróżnicowaną gamą imprez i wydarzeń, z szeroką 
ofertą usług turystycznych i okołoturystycznych, efektywnie promowany, zapewnia 
dużą ilość wszechstronnej i pełnej informacji17.  
 Na strukturę produktu „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” 

                                                                                                                        

Heritage). 
15  Projekt powstał z inicjatywy i staraniem Śląskiej Organizacji Turystycznej, pracowników 

ówczesnego Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Śląskiego oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Urzędów Miejskich, 
szczególnie Zabrza, a także przy wyraźnym wsparciu zarządu województwa śląskiego i samorzą-
dów terytorialnych wszystkich szczebli. 

16  A. Nitkiewicz-Jankowska, Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, Prace Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 117, Wrocław 2006. 

17  Produkt turystyczny jako kluczowy czynnik rozwoju turystyki..., op.cit., s. 38. 
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składają się18: 
1. Rdzeń produktu – związany jest z poznawaniem historii industrializacji 

na Śląsku dzięki zwiedzaniu obiektów nawiązujących do tradycji i historii, 
związanej z różnymi gałęziami przemysłu. Łączy różne motywy podróżo-
wania, m.in. poznanie, wypoczynek, edukację. 

2. Produkt rzeczywisty – niezbędne dla turysty elementy oferty, oznakowa-
nie trasy, system informacji turystycznej, infrastruktura turystyczna i para-
turystyczna, profesjonalna sieć usług przewodnickich, pilockich itp. 

3. Produkt poszerzony – unikalna oferta turystyczna przyczyniająca się do 
wyróżnienia produktu na rynku, oparta o lokalną historię, tradycję, ciekawe 
imprezy; niestandardowa oferta zwiedzania, system zintegrowanego trans-
portu umożliwiający przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi obiek-
tami na szlaku, jak również pomiędzy obiektami a innymi atrakcjami tury-
stycznymi. W przyszłości warto uruchomić na części szlaku ścieżki rowe-
rowe na wzór rozwiązań niemieckiego szlaku „Route der Idustriekultur”, 
który przebiega przez 15 miast Zagłębia Ruhry19. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Szlak Zabytków Techniki woj. śląskiego jest trafnym i godnym naśladowania 
przykładem kreowania nowego wizerunku regionu przez właściwy wybór oraz 
wykorzystanie potencjału turystycznego regionów poprzemysłowych przy zastoso-
waniu podejścia sieciowego do tworzenia tego projektu. Należy podkreślić, iż woj. 
śląskie w dzisiejszych granicach administracyjnych to region silnie zróżnicowany 
pod względem geograficznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, a więc  
o niejednorodnym urozmaiconym potencjale turystycznym. Może właśnie dlatego 
SZT jest atrakcyjny, jest produktem sieciowym, odmiennym niż łódzka Manufaktu-
ra czy poznański Browar, a więc bez wyraźnego akcentu handlowego o różnej 
strukturze, ale wspólnym mianowniku, takim „klastrem turystycznym”20.  
 Coraz szersze kręgi dostrzegają potencjał turystyki industrialnej, obejmującej 
nie tylko przeszłość regionu i jego tradycję stanowiącą jego bogactwo i podstawę 
tożsamości, ale również jego współczesne oblicze, przemiany i charakter. Szlak 
oddaje specyfikę regionu, oparty jest na produktach i świadczeniach regionalnych, 

                                                 
18  Ibidem, s. 40. 
19  M. Lamparska-Wieland, Turystyka na terenach postindustrialnych na górnym Śląsku  

i w Zagłębiu Ruhry, w: Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Studia nad 
turystyką. Prace Geograficzne i Regionalne, red. W. Kurek, R. Faracik, Instytut Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 117–124. 

20  J. Ruszkowski, P. Koćwin, Podejście sieciowe w kreowaniu markowego regionalnego 
produktu turystycznego na przykładzie…, op.cit., s. 9. 
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dających się łatwo odróżnić i zidentyfikować. Przygotowany szlak nie jest samoist-
nym oderwanym produktem, ale pomysłem na promocję i poprawę wizerunku re-
gionu. W założeniu ma on być produktem integrującym i aktywizującym cały 
Śląsk. Może być „unikalną propozycją sprzedaży” na rynku turystyki regionalnej, 
umożliwiającą zachowanie i wykorzystanie obiektów często unikalnych na skalę 
światową.  
 
 
THE ROUTE OF MONUMENTS OF TECHNOLOGY, IN SILESIAN DISTRICT 

EXAMPLE OF CREATION OF NEW IMAGE AND BRAND OF POST-
INDUSTRIAL TOURISTIC REGIONS 

 
 

Summary 
 
 Brand product is one of the important elements that shape the activities of regional 
actors in shaping the image of today's competitive market. In Silesia there was a consis-
tent program taken to improve the image of the region, using its potential created 
branded tourist product. 
 “The Route of Monuments of Technology, in Silesian District” has become the 
cornerstone of regional promotional strategy, which will benefit all stakeholders and the 
environment. With such a strategy it is likely for Silesia to be the model for other re-
gions and post industrial tourism can have a positive impact on the contemporary im-
age, and regional economic development. 
 

Translated by Jacek M. Ruszkowski  



 
 
 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   
NR 591 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 53 2010 
 
 
 
 

DANUTA SŁAWSKA 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
 
 
 

POTENCJAŁ LUDZKI ISTOTNYM CZYNNIKIEM ROZWOJU TURYSTYKI NA KUBIE 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie „potencjał turystyczny” obejmuje ele-
menty środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, jak również zacho-
wania człowieka, które mogą stać się bodźcem do rozwoju turystyki.  
 Z właściwym kierunkiem rozwoju turystyki ściśle związane jest przygotowa-
nie wykwalifikowanej kadry, dlatego tak istotną rolę odgrywa kształcenie przy-
szłych pracowników turystyki oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego już 
personelu. Edukacja dotyczy zarówno kadry turystycznej bezpośredniej (np. hotela-
rze, obsługa ruchu turystycznego), jak i kadry paraturystycznej (np. kelnerzy, ku-
charze). 
 Dla Kuby rozwój turystyki ma kolosalne znaczenie. Jest to jedno z biedniej-
szych państw świata, a socjalistyczny system polityczny doprowadził do ruiny go-
spodarczej wyspy. Powszechny niedostatek we wszystkich dziedzinach funkcjono-
wania kraju powoduje, że zaniedbania w sektorze turystyki są bardzo duże. Kuba 
ma wspaniałe walory turystyczne, dlatego właśnie w przyszłości turystyka powinna 
być głównym motorem dźwignięcia kraju z biedy. Aby tak się stało, muszą nastąpić 
znaczne inwestycje w rozwój turystyki, m.in. w budowę nowych hoteli, a także 
tworzenie i rozwijanie produktów turystycznych. Do wszystkich koniecznych 
zmian należy dodać rozwój kadr, co będzie nabierać znaczenia w przyszłości,  
w miarę rozwoju turystyki. Problematyka potencjału ludzkiego w rozwoju turystyki 
na Kubie jest bardzo istotna. 
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1. Stan zatrudnienia i płac w turystyce na Kubie 
 
 Według artykułu 45 Konstytucji Republiki Kuby, w socjalistycznym społe-
czeństwie praca jest prawem, obowiązkiem i źródłem dumy dla każdego mieszkań-
ca. W praktyce na Kubie istnieje obowiązek zatrudnienia. Prowadzi to do powstania 
zjawiska przerostu zatrudnienia, czego konsekwencją jest niska wydajność pracy. 
Większość Kubańczyków jest zatrudniona w sektorze państwowym, tylko niewiel-
ka część społeczeństwa pracuje w sektorze prywatnym. Urząd Statystyczny Kuby 
podaje, że bezrobocie w 2008 roku wyniosło 1,6%1. 
 

 
 

Rys. 1. Liczba zatrudnionych ogółem na Kubie w latach 2003–2008 (w tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oficina Nacional de Estadísticas, 
http://www.one.cu. 

 
 Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, że liczba zatrudnionych 
Kubańczyków ogółem w latach 2003–2008 jest zbliżona i wynosi około 4,7 mln 
osób. Zgodnie ze statystykami, w sektorze prywatnym pracuje około 12% zatrud-
nionych. Niewielki jest udział osób pracujących na własny rachunek, ponieważ 
stanowi tylko 2,8% zatrudnienia ogółem (tj. 141,6 tys. osób). Wynika to z dużych  
i niestety stale rosnących barier, jakie stawia się prowadzącym działalność na wła-
sny rachunek. Wysokie podatki skutecznie zniechęcają Kubańczyków do zakłada-
nia własnych firm. 
 

                                                 
1  Oficina Nacional de Estadísticas, http://www.one.cu. 
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Rys. 2. Liczba osób zatrudnionych w sektorze turystyki na Kubie w latach 2000–2008 
(w tys.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oficina Nacional de Estadísticas, 
http://www.one.cu. 

 
 Na rysunku 2 przedstawiono liczbę Kubańczyków zatrudnionych w sektorze 
turystyki. Można zauważyć, że w latach 2000–2008 liczba pracujących w turystyce 
wzrosła o 27%. Zatrudnienie w sektorze turystyki stanowi 12,3% ogółu zatrudnie-
nia. Przewiduje się, że do 2019 roku zatrudnienie w turystyce wzrośnie o 9,4%2. 
 Zatrudnienie w sektorze prywatnym w turystyce na Kubie można podzielić na 
dwie grupy:  

 zatrudnieni na własny rachunek (samozatrudnienie), 
 pracownicy sektora mieszanego – spółek typu joint venture (hotele)3. 

 Najwięcej samozatrudnionych to pracownicy restauracji prywatnych palada-
res, taksówkarze oraz artyści sprzedający swoje wyroby. 
 Samozatrudnienie podlega wielu ograniczeniom. Osoby te mogą sprzedawać 
tylko produkty, które zostały przez nich wytworzone, a nie mogą kupować goto-
wych produktów od innych i ich odsprzedawać w celu zysku. Pracujący na własny 
rachunek mogą zatrudniać jedynie członków rodziny, nie mają też możliwości uzy-
skania kredytu bankowego na rozpoczęcie działalności ani jej rozwój. Na uwagę 
zasługuje fakt, że samozatrudnienie zostało zalegalizowane we wrześniu 1993 roku 
jako część projektu liberalizacji Kuby po upadku Związku Radzieckiego. Jednak 

                                                 
2  Cuba. Travel & Tourism. Economic Impact 2009, World Travel & Tourism Council 

2009, s. 11. 
3  J.M. Perry, J.W. Steagall, L.A. Woods, Cuban tourism, economic growth and the welfare 

of the Cuban worker, “Cuba in Transition”, volume 8, Association for the Study of the Cuban 
Economy, Miami 1997, s. 145. 
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już w czerwcu 1995 roku rząd zakazał absolwentom wyższych uczelni pracować na 
własny rachunek w dziedzinach związanych z kierunkiem studiów4. 
 Mimo że od grudnia 1995 roku samozatrudnienie jest opodatkowane od 5 do 
50%, w zależności od wysokości przychodów, samozatrudnieni zarabiają kilkana-
ście razy więcej niż ci, którzy pracują w sektorze państwowym5. 
 Statystyki pokazują, że 45% samozatrudnionych ma wykształcenie techniczne, 
29% wykształcenie wyższe, 24% wykształcenie średnie, a tylko 2% wykształcenie 
podstawowe6. 
 Drugim rodzajem zatrudnienia w sektorze prywatnym w turystyce jest zatrud-
nienie w spółkach typu joint venture. Zagraniczne firmy (sieci hotelowe) będące  
w spółkach typu joint venture z kubańskim rządem muszą zatrudniać personel za 
pośrednictwem agencji rządowych Cubalse i Acorec. Organem rządowym, który 
zajmuje się wypłatą pensji pracownikom pracujących w zagranicznych firmach, jest 
Cubatec. Rząd wymaga zatrudniania tylko politycznie poprawnych kandydatów. 
Państwo kontroluje też działalność zagranicznych firm poprzez nadzorowanie wy-
sokości prowizji i wynagrodzenia siły roboczej, którą zatrudniają. 
 Dokładne zasady wynajmu i wynagradzania kubańskich pracowników przez 
zagraniczne firmy zostały określone w rozdziale IX Ustawy numer 77 z dnia  
5 września 1995 roku o inwestycjach zagranicznych7. W artykule 31 tej ustawy 
określa się, że zatrudniani w zagranicznych firmach powinni być głównie Kubań-
czycy albo rezydenci stale mieszkający na Kubie. Wyższe stanowiska oraz stanowi-
ska techniczne mogą być obejmowane przez osoby pochodzące z zagranicy, zgod-
nie z zasadami imigracyjnymi. W artykule 32 zezwala się na utworzenie przez fir-
mę zagraniczną funduszu motywacji pracowników do lepszej pracy, który jest wy-
gospodarowany z zysków firmy. W artykułach 33 i 34 ustanawia się, że rząd ku-
bański jest oficjalnym organem wynajmującym pracowników, a czyni to za pomocą 
jednostek zatrudniających tzw. entidad empleadora. Jednostki te otrzymują płatno-
ści od zagranicznych pracodawców w zagranicznej walucie wymienialnej, a na-
stępnie płacą kubańskim pracownikom w narodowej walucie kubańskiej – pesos.  
 W praktyce zatrudnianie pracowników przez zagraniczne firmy wygląda tak, 
że Kubańczycy zapisują się na listy w biurze zatrudnienia (bolsa de empleo), które 
znajdują się w każdym dużym mieście Kuby. Kubańczycy wpisują się na listy 
zgodnie z dziedzinami, w których chcą i mogą pracować (np. turystyka). Gdy agen-

                                                 
4  T. Henken, Last resort or bridge to the future? Tourism and workers in Cuba’s second 

economy, “Cuba in Transition” volume 11, Association for the Study of the Cuban Economy, 
Miami 2000, s. 323. 

5  B. Smith, The Self-employed in Cuba: a street level view, “Cuba in Transition” volume 
10, Association for the Study of the Cuban Economy, Coral Gables 1999, s. 50. 

6  Ibidem, s. 55. 
7  Ley Numero 77, Ley de la Inversión Extranjera, http://www.adelante.cu/-

oportunidad/documentos/77.htm. 
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cja podróży potrzebuje pracownika, zgłasza to Ministerstwu Pracy, które przekazuje 
informację do biura zatrudnienia. Następnie biuro zatrudnienia wyznacza osoby 
odpowiednie do tej pracy i najlepsze z nich są zatrudniane przez agencję podróży. 
 W hotelach mogą pracować jedynie Kubańczycy, natomiast w administracji 
hotelowej mogą być zatrudnieni obcokrajowcy. Dyrektorem hotelu może być tylko 
Kubańczyk należący do partii. W przypadku spółek z kapitałem zagranicznym joint 
venture w hotelu jest zatrudnionych dwóch dyrektorów: dyrektor zagraniczny  
i dyrektor – Kubańczyk, który należy do partii komunistycznej. 
 

 
 

Rys. 3. Miesięczna pensja pracowników Kuby w latach 2000–2008 (w CUP) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oficina Nacional de Estadísticas, 
http://www.one.cu. 

 
 Z danych zawartych na rysunku 3 wynika, że średnia miesięczna pensja na 
Kubie jest wyższa niż pensja w sektorze turystyki. Płaca w turystyce stanowi 88% 
średniej pensji na Kubie, co nie oznacza, że w tej dziedzinie Kubańczycy zarabiają 
mniej. Osoby pracujące w turystyce dodatkowo otrzymują napiwki od turystów, 
więc w rzeczywistości zarabiają dużo więcej niż wynosi średnia pensja. 
 Rozwój turystyki spowodował powstanie nowej klasy społecznej – bogatych 
pracowników branży turystycznej, dlatego obecnie na Kubie zauważa się wielkie 
zainteresowanie pracą w turystyce. Osoby zatrudnione w tym sektorze, oprócz 
znacznie wyższych zarobków, mogą przebywać w miejscach, gdzie zwykli Kubań-
czycy nie mają wstępu, i posiadają wyższy status społeczny. 
 Na Kubie proporcje płac są nieadekwatne do poziomu wykształcenia, dlatego 
ludzie z wyższym wykształceniem porzucają państwowe posady i podejmują lepiej 
płatne zajęcia, pracując jako kelnerzy czy pokojówki. W 2003 roku średnia mie-
sięczna pensja w sektorze nieturystycznym wynosiła 10 USD, a w turystyce Ku-
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bańczycy średnio zarabiali 100 USD dzięki napiwkom od turystów8. Młodzi Ku-
bańczycy coraz częściej twierdzą, że nie ma sensu się uczyć, skoro taksówkarz 
wożący turystów zarabia 10 razy więcej niż lekarz na państwowej posadzie9. 
 Warunki płacowe w sektorze turystycznym są niekorzystne. Pensja pracowni-
ka przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym jest negocjowana między rządem 
kubańskim i przedsiębiorstwem bez najmniejszego udziału samego zainteresowa-
nego. Przykładowo, spółki joint venture mogą płacić pracownikom 400-500 USD 
miesięcznie. W rzeczywistości pracownicy dostają niewielką część tego, co zarabia-
ją, ponieważ rząd kubański pobiera prowizję od wypłaty, a kurs przeliczeniowy 
USD na kubańskie peso jest bardzo niekorzystny dla Kubańczyków10. 
 Sektor turystyki jest pod ściślejszą kontrolą państwa niż inne sektory gospo-
darki, ponieważ niektórzy pracownicy tego sektora są agentami kubańskiej tajnej 
policji. Służą oni rządowi jako informatorzy, obserwują turystów zagranicznych  
i towarzyszą pracującym w turystyce Kubańczykom podczas ich pracy.  
 19 lutego 2005 roku minister turystyki rządu kubańskiego Manuel Marrero 
Cruz wydał rozporządzenie regulujące kontakty Kubańczyków z zagranicznymi 
turystami. Każdy Kubańczyk podczas kontaktu z obcokrajowcami musi kierować 
się „zasadami moralnymi oraz wiernością ojczyźnie, socjalistycznej praworządno-
ści oraz polityce władz”. Oto przykłady „odpowiednich” zachowań Kubańczyków: 

 nie wolno przyjmować osobistych zaproszeń na bankiety, 
 jeśli spotkanie jest konieczne, to musi się odbyć w obecności świadka, 
 kosztów zaproszenia nie może pokrywać obcokrajowiec, 
 podczas spotkania Kubańczyk musi „zachować stałą czujność na zdarzenia 

lub postawy mogące naruszać interesy państwa”, 
 najdalej na 72 godziny po spotkaniu Kubańczyk musi powiadomić przeło-

żonych o „wszelkich czynnościach lub faktach naruszających godność, 
bezpieczeństwo i zasady rewolucji”, 

 Kubańczyk musi zachować dyskrecję podczas rozmowy z obcokrajowcem, 
 jeśli Kubańczyk chce zrobić prezent obcokrajowcowi, musi dostać na to pi-

semną zgodę, 
 Kubańczyk ma obowiązek przekazywania wszelkich upominków otrzy-

mywanych od cudzoziemców przełożonemu, który „zadecyduje o ich prze-
znaczeniu”. 

 Nowe rozporządzenie dotyczy wszystkich osób obsługujących zagranicznych 

                                                 
8  A. Colantonio, Tourism in Havana during the Special Period: impacts, residents’ per-

ceptions and planning issues, “Cuba in Transition” volume 15, Association for the Study of the 
Cuban Economy, Miami 2004, s. 29. 

9  M.A. Figueras, International tourism and the formation of productive clusters in the Cu-
ban Economy, Latin American Studies Association, Washington 2001, s. 14. 

10  J.M. Perry, J.W. Steagall, L.A. Woods, Cuban tourism…, op.cit., s. 146. 
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turystów11. 
 Pracownicy sektora turystyki podlegają też większym ograniczeniom niż pra-
cownicy innych sektorów. Mogą być zwolnieni natychmiastowo, jeśli zachowają 
się nieodpowiednio lub są krytyczni w stosunku do rządu kubańskiego. Kubańczycy 
pracujący w turystyce mają dłuższe godziny pracy, bardziej nieregularny harmono-
gram pracy i brak prawa do odwołań w sądzie w przypadku zwolnienia z pracy. Nie 
mają prawa pracowniczego do jednoczenia się i do strajków. Centrum Pracowni-
ków Kubańskich (Central de Trabajadores de Cuba) jest jedyną legalną organiza-
cją pracowniczą, będącą pod kontrolą Kubańskiej Partii Komunistycznej. Niezależ-
ne stowarzyszenia pracowników są na Kubie nielegalne12. 
 
 
2. Ocena kształcenia kadr dla potrzeb turystyki na Kubie 
 
 W artykułach 9 i 51 Konstytucji Republiki Kuby stanowi się, że na Kubie 
istnieje system bezpłatnego nauczania i studiowania. W artykule 39 określa się, że 
państwo kieruje polityką edukacyjną i zapewnia najwyższy poziom nauczania. 
 Poziom edukacji na Kubie jest wysoki, czym rząd kubański bardzo się chlubi. 
Edukacja jest obowiązkowa i bezpłatna na wszystkich szczeblach nauczania. Co-
rocznie rząd wydaje 7% PKB na kształcenie. Na 42 mieszkańców przypada 1 na-
uczyciel – jest to bardzo wysoki wskaźnik, jeden z najwyższych na świecie13. Na-
uka w szkole wyższej trwa co najmniej 5 lat, a poziom nauki przedmiotów uniwer-
syteckich jest wysoki. 
 Na rysunku 4 uwidoczniono, że połowa Kubańczyków posiada wykształcenie 
średnie, a 14% ukończyło studia wyższe. 
 W celu podnoszenia kwalifikacji kadr sektora turystyki na Kubie utworzono 
Narodowy System Kształcenia Kadr dla Turystyki (FORMATUR), w którego skład 
wchodzi 19 Szkół Turystyki znajdujących się na wyspie14. Absolwenci szkół śred-
nich chcący pracować w turystyce muszą ukończyć takie szkoły. 
 Na Uniwersytecie w Hawanie na wydziale turystyki można ukończyć 5-letnie 
studia magisterskie z zakresu turystyki. Studenci tego kierunku, oprócz przedmio-
tów ogólnych (rachunkowość, ekonomia, matematyka, statystyka, administracja, 

                                                 
11  Ograniczenie przez władze Kuby kontaktów Kubańczyków z cudzoziemcami, biuletyn 

„Ameryka Północna i Środkowa w mediach światowych” z 26.01.2005 r., Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl. 

12  F.E. Sixto, Cuban trade and tourism: economic, political and social concerns, “Cuba in 
Transition” volume 11, Association for the Study of the Cuban Economy, Miami 2006, s. 320. 

13  General Characteristics of The Cuban Educational System, http://www.cubaminrex.cu/-
English/Look_Cuba/Society/General1%20Characteristics.htm. 

14  Ministerio del Turismo, http://www.cubaminrex.cu/English/Look_Cuba/Economy/-
economy_Ministry%20of%20Tourism%20.htm. 



Danuta Sławska 266 

informatyka), uczą się geografii turystyki, negocjacji w turystyce, marketingu tury-
stycznego, zarządzania agencjami podróży, hotelem, regionem turystycznym, trans-
portem turystycznym oraz zdobywają wiedzę o krajach, z których przyjeżdżają 
turyści na Kubę. Mają też obowiązkowe praktyki w przedsiębiorstwach turystycz-
nych15. 
 

 
 

Rys. 4. Struktura poziomu wykształcenia Kubańczyków w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oficina Nacional de Estadísticas, 
http://www.one.cu. 

 
 System Szkół Turystyki FORMATUR należy do Amerykańskiego Stowarzy-
szenia Szkół Hotelarstwa i Turystyki (CONPEHT)16. Stowarzyszenie to powstało  
w 1991 roku i obecnie zrzesza 17 państw Ameryki Środkowej i Południowej. Ce-
lem jego działalności jest poprawa poziomu nauczania, opracowywanie programów 
studiów oraz organizacja kongresów poświęconych programom nauczania w Szko-
łach Turystyki. 
 Ważne jest to, że osoby chcące bezpośrednio pracować z turystami muszą 
ukończyć specjalne kursy, na których omawiane są podstawy turystyki oraz wia-
domości o Kubie. Kursanci uczą się też o krajach, z których pochodzą turyści (hi-
storia, położenie geograficzne, polityka, zwyczaje oraz cechy turysty). Kursy  
z zakresu turystyki muszą ukończyć nawet osoby z zawodami wymagającymi naj-
niższych kwalifikacji (np. sprzątaczki w hotelach). Kierowca autobusu ma obowią-
zek posiadania ważnego prawa jazdy, musi ukończyć kurs języka angielskiego oraz 
kurs etyki/zachowania wobec turystów.  

                                                 
15  Universidad de la Habana, Centro de Estudios Turísticos: http://www.uh.cu/-

cetur/index.htm. 
16  Ministerio del Turismo, http://www.cubaminrex.cu/English/Look_Cuba/Economy/-

economy_Ministry%20of%20Tourism%20.htm. 
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 Mimo iż praca w turystyce jest dla Kubańczyków ciężka, to jednak znacznie 
wyższe możliwości zarobkowania powodują wielkie zainteresowanie zatrudnieniem 
w tym sektorze gospodarki. 
 Poziom wykształcenia kadr na Kubie jest wysoki, co ma związek z inwesty-
cjami rządu kubańskiego w edukację i rozwój zawodowy. W przyszłości Kuba 
będzie musiała zainwestować wiele, aby utrzymać ten rozwój. Istotnym zadaniem 
będzie też utrzymanie dotychczasowej kadry na wysokim poziomie, ponieważ wie-
le osób wykształconych nie wykorzystywało swych kwalifikacji przez długi czas17. 
 
 
3. Konieczność rozwoju potencjału ludzkiego na potrzeby turystyki na Kubie 
 
 Dla kształcenia kadr w sektorze turystyki nieodzowne jest zwiększenie liczby 
szkół turystycznych. Niezbędne są też zmiany w rekrutacji kadr na stanowiska me-
nedżerskie, tak by o wyborze kandydata na dane stanowisko nie decydowała przy-
należność do partii. Konieczne jest również doprowadzenie do zmian w mentalno-
ści osób pracujących w sektorze turystyki.  
 Zwiększanie liczby szkół kształcących kadry dla potrzeb turystyki powinno 
iść w parze ze zmianą programów nauczania. Należy odejść od kształcenia według 
systemu socjalistycznego na rzecz podejścia nowoczesnego, które zwraca dużą 
uwagę na jakość świadczonych usług, co jest niezbędne przy obsłudze bardzo wy-
magających turystów zagranicznych.  
 Słabą stroną obsługi turystów jest to, że menedżerowie hotelowi nie potrafią 
odpowiednio zarządzać kadrą i nie stosują głównej zasady usług, że to klient jest 
najważniejszy. O wyborze osób na wysokie stanowiska we wszystkich hotelach nie 
decydują kwalifikacje i umiejętności, lecz przynależność do partii. Kuba powinna 
zmienić tę zasadę i na stanowiska kierownicze rekrutować osoby najlepiej nadające 
się do tej pracy, a nie tylko tych poprawnych politycznie. 
 Należy również zmieniać mentalność osób obsługujących turystów, ponieważ 
brak konkurencji między hotelami nie zmusza ludzi do szczególnych zabiegów  
o klienta. Pracownicy często nie spełniają życzeń gości i nie dbają o standard 
świadczonych przez nich usług. Powodem tego jest panujący na wyspie system 
socjalistyczny, który nie wymusza na pracownikach odpowiedniego podejścia do 
klienta. Na dodatek niskie płace nie zachęcają do aktywnej pracy. 
 Niezbędne jest też wprowadzenie zmian w zakresie stworzenia korzystniej-
szych warunków do prowadzenia przez Kubańczyków prywatnej działalności go-
spodarczej. To z pewnością wyzwoliłoby w ludziach inicjatywę i przedsiębiorczość, 

                                                 
17  F. Léon, Cuba: Human Resources Development & Employment. What to do after the 

“Periodo Especial”?, Canadian Foundation for the Americas (FOCAL), Santiago, Chile 2000,  
s. 7. 
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bardzo przydatną np. w dziedzinie usług turystycznych (małe hotele, kwatery pry-
watne, lokale gastronomiczne). Likwidacja gospodarki centralnie zarządzanej stwo-
rzyłaby warunki do tworzenia i wspierania konkurencyjnych, innowacyjnych, wy-
sokiej jakości produktów turystycznych, opartych o regionalne walory turystyczne 
oraz silnie identyfikowanych z krajem. Rozwój turystyki pociągnie za sobą ko-
nieczność doskonalenia zawodowego i kształtowania kadr poprzez działania eduka-
cyjne i szkoleniowe. 
 Dzięki rozwojowi turystyki będzie możliwe uzyskanie przyrostu dochodu 
narodowego, co przyczyni się do poprawy bytu mieszkańców wyspy. Wzmożony 
ruch turystyczny powinien stać się w przyszłości głównym źródłem utrzymującym 
to piękne, ale biedne państwo. 
 

 
HUMAN POTENTIAL  

AS A KEY FACTOR IN TOURISM DEVELOPMENT IN CUBA 
 
 

Summary 
 
 Tourism development is closely related to the preparation of well-qualified per-
sonnel and therefore it is important for educating future tourism workers and improving 
skills of the staff already employed. For Cuba, the development of tourism is very im-
portant, as it is one of the poorest countries in the world and the general shortage in all 
areas of functioning of the country means that negligence in the tourism sector is huge. 
It is necessary to invest in tourism development as well as to create and develop tourist 
products.The development of human resources employed in the tourism sector must be 
added to the rest needed reorganisations. In Cuba, it is necessary to increase the number 
of tourism schools and change curricula. There are also required changes in the recruit-
ment of personnel for managerial positions, so that the choice of candidate for the job is 
not influenced by party affiliation rather than qualifications and skills. It is also neces-
sary to change the mentality of people working in the tourism sector. Employees do not 
care about the customer and standard of their services. In addition, low wages do not 
encourage to the active work. Positive changes can bring creation of conditions for the 
conduct of the private business, which will create initiative and entrepreneurship in 
Cubans. Tourism development will cause the need for further training and in conse-
quence would improve the quality of tourism services.  
 

Translated by Danuta Sławska 
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ZASTOSOWANIE INTERNET TECHNOLOGY JAKO NARZĘDZIA PROMOCJI  
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 We wszystkich współczesnych działaniach na polskim rynku, w tym również 
turystycznym, ważną rolę odgrywa marketing i promocja. Dominacja podaży tury-
stycznej nad popytem na rynku, tak światowym, jak i polskim, zmusza przedsię-
biorstwa turystyczne, a coraz częściej także samorządy, władze państwowe oraz 
różne organizacje do dokładnego poznania instrumentów marketingowych i efek-
tywnego ich wykorzystywania1. Elementy tego systemu stanowią podwaliny pod 
nowy nurt badań nad zjawiskami turystycznymi – marketing obszarów turystycz-
nych2. 
 Podstawą marketingu terytorialnego jest postrzeganie jednostki terytorialnej 
jako podmiotu funkcjonującego w sposób podobny do przedsiębiorstwa3. Według 
tej koncepcji, jednostka terytorialna wytwarza produkty i usługi (sama w istocie 
będąc swoistym produktem) i oferuje je na rynku wewnętrznym (gmina) i ze-
wnętrznym. Oferując na rynku swoje dobra i usługi, jednostka terytorialna funkcjo-
nuje tym samym w warunkach konkurencji innych podmiotów.  

                                                 
1  A. Tucki, A. Świeca, The role of local government in the development of tourism as ex-

emplified by the Lublin region, w: Conditions of the foreign tourism development in central and 
eastern Europe, red. J. Wyrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2008, s. 493–509. 

2  The management of tourism, red. L. Pender, R. Sharpley, SAGE Publication Ltd., 2005. 
3  Marketing tourism places, red. G. Ashworth, B. Goodall, Routledge, 1990; A. Niezgoda, 

Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Akademia Ekonomiczna  
w Poznaniu, Prace habilitacyjne nr 24, Poznań 2006.  
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 Nabrało to szczególnie istotnego wymiaru po zmianach ustrojowych w kraju 
zapoczątkowanych w roku 1989 oraz wprowadzeniu reformy administracyjnej  
w latach 90. XX wieku. Zmiany ustrojowe miały istotny wpływ na charakter zarzą-
dzania na szczeblu regionalnym i lokalnym. W nowych warunkach ustrojowych 
władze gminne w oparciu o zasoby środowiskowe i preferencje mieszkańców okre-
ślają kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, tworzą plany rozwoju, 
realizują przyjęty w planach rozwojowych schemat działań. Bardzo często pełnią 
też funkcję koordynatora i inicjatora działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie. 
Rosnące znaczenie turystyki jako źródła dochodu wielu społeczeństw sprawia, że 
państwo i władze samorządowe stają się w coraz większym stopniu także podmio-
tem polityki turystycznej i siłą sprawczą rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej.  
 W nowoczesnej polityce regionalnej aktywność w tej sferze ujmowana jest  
w ramy marketingu i menedżeringu. Stosowanie marketingowych strategii udostęp-
niania dóbr turystycznych oraz zarządzanie w zakresie sterowania tymi procesami 
obejmuje działania usprawniające i aktywizujące, a zwłaszcza: wytwarzanie i ofe-
rowanie dóbr turystycznych, unowocześnienie sposobów polityki turystycznej  
w jednostkach samorządowych, tworzenie nowych mechanizmów koordynujących 
działalność turystyczną. 
 W drodze do podnoszenia efektywności podejmowanych przez siebie działań, 
a zarazem pozycji na rynku, samorządy lokalne wykorzystują wiele narzędzi mar-
ketingowych, w tym promocję.  
 

 
 

Rys. 1. Miejsce promocji w strukturze potencjału turystycznego obszaru 

Źródło: A. Tucki, Potencjał turystyczny…, op.cit. 
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 W świetle literatury przedmiotu produkt turystyczny nie istnieje w momencie 
nabywania4. To, co kupuje podróżujący, jest prawem do produktu w określonym 
przyszłym czasie. W odróżnieniu od większości dóbr konsumenckich, takich jak 
telewizory czy kamery, podróż nie może być wypróbowana do momentu przyjazdu. 
Tak więc decyzja o „kupnie” miejsca docelowego, z zamiarem odwiedzenia go, jest 
oparta na informacji dostępnej dla turysty. To może być rekomendacja znajomych, 
materiały informacyjne, ulotki lub też reklamy. Jednakże coraz częściej jest to in-
formacja, którą dostaną właśnie w Internecie. Internet, dzięki swym specyficznym 
cechom wyróżniającym, to medium inne od tradycyjnych form reklamy, zapewnia 
gminom nowe narzędzie promocji. 
 Po kilkunastu latach intensywnego rozwoju Internet stał się dzisiaj bardzo 
popularnym źródłem informacji. Jak zauważa Ryan, witryny internetowe mają tak-
że wiele zalet z punktu widzenia instytucji odpowiedzialnych za marketing obsza-
rów turystycznych, dysponujących z reguły ograniczonymi budżetami5. Wśród tych 
zalet należy wymienić względnie tanią i skuteczną reklamę, co jest dosyć istotne, 
gdy dotychczasowe nośniki reklam tracą siłę oddziaływania. Do zalet witryn inter-
netowych zaliczyć trzeba także: globalny zasięg, łatwość uzyskania informacji 
zwrotnej, możliwość dotarcia do odbiorców 24 godziny na dobę. Ponadto system 
WWW pozwala na indywidualny kontakt z turystami, którzy z własnej woli odwie-
dzają daną witrynę, umożliwiając tym samym natychmiastową reakcję w postaci 
złożenia zamówienia. 
 
 
1. Cel, metody i zakres badań 
 
 Celem przeprowadzonych badań było określenie zakresu działań promocyj-
nych realizowanych na stronach WWW wybranych gmin Lubelszczyzny. Do anali-
zy wybrano 84 gminy szczególnie predysponowanych do rozwoju turystyki na Lu-
belszczyźnie, charakteryzujące się dużym potencjałem turystycznym w skali regio-
nu (rysunek 2)6.  

                                                 
4  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, 

Warszawa 1994. 
5  C. Ryan, Destination marketing and technology: the case of web based data mining, w: 

The management of tourism, red. L. Pender, R. Sharpley, SAGE, 2005. 
6  A. Tucki, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania. 

UMCS, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, maszynopis pracy doktorskiej, Lublin 2008. 
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Rys. 2. Położenie atrakcyjnych turystycznie gmin województwa lubelskiego na tle po-
działu fizyczno-geograficznego Polski 

Źródło: A. Tucki, Potencjał turystyczny…, op.cit. 

 
 W badaniu wykorzystano metodę analizy zawartości. Oceny dokonano przede 
wszystkim w kontekście opisu podstawowych elementów środowiska geograficz-
nego, w tym położenia, treści dotyczących historii i ważnych wydarzeń rzutujących 
na obecne dziedzictwo kulturowe obszaru, promocję produktów turystycznych 
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gminy, elementy zagospodarowania turystycznego. Analizowano wyłącznie oficjal-
ne strony WWW powstałe z inicjatywy władz lokalnych. Badania przeprowadzono 
w latach 2008–2009.  
 
 
2. Wyniki badań 
 
 W świetle rozprowadzonych analiz stwierdzono, że na terenie województwa 
lubelskiego Internet jest powszechnie stosowanym narzędziem marketingu tury-
stycznego gmin atrakcyjnych turystycznie. DMO (ang. Destination Marketing Or-
ganization – organizacja odpowiedzialna za marketing terytorialny) jednostek tery-
torialnych odpowiedzialnych za promocję częściej wybierały te narzędzia komuni-
kacji medialnej niż tradycyjne „utrwalone” już w świadomości odwiedzających 
formy promocji lokalnego dziedzictwa, takie jak targi, wystawy i festiwale (rysunek 
3). 
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Rys. 3. Instrumenty promocji w gminach atrakcyjnych turystycznie województwa lubel-
skiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W województwie lubelskim z systemów IT (Internet Technology) korzystały 
52 gminy (61,9% analizowanej populacji). Z tradycyjnych form promocji, tj. tar-
gów, wystaw i imprez cyklicznych, korzystało 51 gmin (60,7% badanej populacji). 
 W ocenie struktury strony WWW uwzględniono, zgodnie z kluczem dobrze 
zaprojektowanej witryny turystycznej7, trzy zasadnicze grupy treści: informację  

                                                 
7  D. Jaremen, Image regionu turystycznego i instrumenty jego kreowania, Prace Naukowe 
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o położeniu wraz z możliwością dojazdu (mapa gminy), historię i charakterystykę 
walorów turystycznych oraz funkcjonowanie tzw. subproduktów strony WWW 
dotyczących: wyraźnego, wyeksponowanego produktu turystycznego oraz informa-
cji o bazie noclegowej w gminie.  
 

Tabela 1 
 
Struktura wykorzystania instrumentów promocji w gminach atrakcyjnych turystycznie 
w regionie lubelskim; gminy uporządkowane względem malejącego miernika atrakcyj-

ności turystycznej 
 

Gmina 
Punkt infor-
macji tury-

stycznej 

Internet Technology 

WWW Substrona 
baza 

noclegowa 

Liczba opisanych, 
wyeksponowanych 

produktów turystycz-
nych na stronie położenie historia 

walory 
turystyczne 

Janów Lubelski + ++ + + + 3 
Kazimierz Dolny + ++ ++ ++ + 4 
Krasnobród + ++ + + + – 
Włodawa – ++ ++ ++ + – 
Zwierzyniec + ++ ++ ++ – – 
Urszulin – + – – – – 
Puławy (m.) + – + + + – 
Ułęż – BIP   
Tomaszów Lubelski 
(m.) 

– + + + – 1 

Sosnowica + + ++ + + – 
Nałęczów + ++ + ++ + 2 
Wąwolnica - + + + + – 
Susiec + + + + – – 
Uścimów – + + ++ + – 
Modliborzyce – + – + – – 
Lubycza Królewska – + + ++ + – 
Józefów + + + ++ + – 
Gościeradów – BIP   
Lubartów (m.) + + + ++ +/- – 
Kraśnik (m.) + + ++ + + – 
Tomaszów Lubelski – + + + – – 
Włodawa (m.) + ++ ++ ++ – – 
Puławy + – + + – – 
Dzwola – + + ++ – – 
Firlej + + + + + – 
Izbica – – + + – – 
Ludwin – – – ++ – – 
Łaziska – ++ – ++ – – 
Radecznica – – – – – – 
Terespol – – + – – – 
Potok Wielki – + + + + – 
Janowiec – + + + – – 
Szczebrzeszyn + + + ++ – – 
Krasnystaw (m) + + + + – 1 

                                                                                                                        

AE we Wrocławiu, Zesz. nr 735, Wrocław 1996; J. Wachowicz, Promocja gmin turystycznych w 
Internecie, w: Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, red. M. Boruszczak, 
materiały konferencyjne, Gdańsk 2000, s. 155–164. 
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Krasnystaw – ++ + ++ – – 
Kraśnik – + + ++ – – 
Dęblin + + + + – – 
Żyrzyn – – + – – – 
Horodło – – + + – – 
Kock – + + ++ – – 
Bełżec – + + + – – 
Annopol – – – – 
Stary Brus – BIP – – 
Frampol – + + + – – 
Chełm – + + + – – 
Wilków – + – – – – 
Jeziorzany – BIP – – 
Stary Zamość – BIP – – 
Opole Lubelskie – + ++ ++ + – 
Adamów zam. – ++ + + – – 
Garbów – + + + – – 
Terespol – + + ++ – – 
Terespol (m.) – – – – – – 
Łopiennik – strona w przebudowie – – 
Biłgoraj + ++ ++ ++ + – 
Zamość – ++ ++ ++ + – 
Kraśniczyn – + + + – – 
Łabunie – + + + – – 
Wojsławice – – – – 
Stężyca – – – – – – 
Łukowa – + + – – – 
Wola Uhruska – + – + – – 
Krynice – – – – – – 
Dubienka + + + + + – 
Ryki – + + – – – 
Sułów – – – – – – 
Wyryki – BIP   
Białopole – – – – – – 
Tarnawatka – ++ – ++ – – 
Łuków + – + + – – 
Karczmiska – + + + – 1 
Łęczna – + + + + 1 
Józefów (opolskie) – + – + – – 
Ostrów Lubelski – + + ++ – – 
Rybczewice – – – – – – 
Cyców – + – + – – 
Rejowiec Fabryczny – + + + – – 
Dzierzkowice – + + – – – 
Piaski - + + – – – 
Dorohusk + + + – – – 
Skierbieszów – + + + – – 
Rokitno – + + + – – 
Hrubieszów + ++ ++ + + – 
Stoczek Łukowski (m) – + + + – – 
Parczew + + + – – – 

 
Źródło: badania własne, przeprowadzone w latach 2008–2009; BIP – gmina nie posiada 
własnej strony (np.gmina.pl) i wykorzystuje system Biuletynu Informacji Publicznej 
(urzędowy publikator teleinformatyczny); oznaczenia w przypadku stron WWW: ++ – 
informacja występuje w stopniu zadowalającym, + – informacja występuje w stopniu 
niezadowalającym. 
 
 Jak pokazują przeprowadzone badania, spośród 84 analizowanych gmin w 20 
gminach (23,8%) system IT charakteryzował się niepełnym wachlarzem informacji; 



Andrzej Tucki 276 

w 13 gminach (15,2%) z oficjalną stroną WWW nie było informacji o położeniu 
gminy, możliwościach dojazdu itp.; w 15 gminach (17,3%) nie uwzględniono histo-
rii gminy, niekiedy bardzo ważnej z punktu widzenia tożsamości regionalnej i dzie-
dzictwa kulturowego. Natomiast 17 gmin, tj. 19,6% uznało walory turystyczne za 
nieistotne (tabela 1). Spośród 84 analizowanych gmin 12 (14,2%) nie posiadało 
własnej strony WWW. 
 Nieco gorzej sytuacja przedstawia się z tzw. subproduktami strony. Tak istot-
ną informację, jak możliwość noclegu w gminie, zamieściło tylko 18 gmin (21% 
analizowanych gmin). Przeważnie były to gminy z pierwszej piętnastki gmin naja-
trakcyjniejszych turystycznie w województwie.  
 Pewnym novum w aparacie organizacyjno-zarządczym samorządów lokal-
nych są produkty turystyczne. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że 
promocja produktów turystycznych w Internecie miała miejsce tylko w przypadku 
siedmiu gmin (Janów Lubelski, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Karczmiska, Łęczna 
oraz miasta Tomaszów Lubelski i Krasnystaw). Najwięcej produktów promował 
Kazimierz Dolny (3 produkty turystyczne), w dalszej kolejności znalazły się Janów 
Lubelski (3 produkty) i Nałęczów (2 produkty). Pozostałe gminy w systemie IT 
promowały po jednym produkcie. Badania wykazały również niewielką różnorod-
ność eksponowanych produktów. W większości przypadków były to produkty tury-
styczne – wydarzenia.  
 Wyniki analizy wskazują, że spośród 84 badanych gmin strony internetowe  
z pełną gamą informacji posiadały tylko cztery, były to: Janów Lubelski, Kazimierz 
Dolny, Nałęczów, Łęczna. 
 Większość stron internetowych jednostek terytorialnych ogranicza część tury-
styczną witryny jedynie do promocji i niestety żadne DMO za pomocą Internetu nie 
próbowało bezpośrednio sprzedawać usług swoich lub innych podmiotów branży 
turystycznej potencjalnemu turyście8. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzone badania wskazują, że strony WWW są często wykorzysty-
wanym narzędziem promocji gmin w województwie lubelskim. Jednakże strony 
internetowe służą przede wszystkim realizacji funkcji informacyjnej promocji. 
Strony nie różnią się znacząco w realizacji zadań promocyjnych. Niewielka liczba 
gmin posiadała stronę profesjonalnie przygotowaną pod kątem promocji lokalnej 

                                                 
8  Z kolei badania prowadzone przez A. Pawlicza (2008), wykazały, że sprzedaż 

usług/towarów za pośrednictwem Internetu (platform zarządzanych przez DMO) wśród jednostek 
z bardziej rozwiniętą funkcją turystyczną – ośmiu dużych miast nadbałtyckich (Szczecin, Ro-
stock, Göteborg, Turku, Tallin, Ryga, Kłajpeda, Gdańsk) występowała również w znikomym 
stopniu.  



Zastosowanie Internet Technology jako narzędzia promocji… 277

turystyki. Promocja produktów turystycznych gminy oraz informacja o bazie nocle-
gowej miała miejsce w przypadku tylko kilku gmin. Zauważalna jest korelacja po-
między stopniem atrakcyjności turystycznej gminy a jakością prowadzonej przez 
nią strony internetowej. 
 
 

THE USE OF THE IT  
AS A PROMOTIONAL TOOL OF THE LUBELSKIE MUNICIPALITIES 

 
 

Summary 
 
 The paper discussess Internet Technology usage as a promotion tool of the Lu-
belskie Voivodship. To analyse this issue of municipality Web sites were used. The 
research show, that the Web sites are not used very often to promote the areas. How-
ever, the scope of Web promotion doesn`t depend on municipalities` size. The main 
purpose of the Web site promotion is rather informational. 
 

Translated by Andrzej Tucki 
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Wprowadzenie 
 
 Stale rosnąca konkurencja między miastami wzmaga zainteresowanie kształ-
towaniem wizerunku miasta poprzez dobór odpowiednio skomponowanych instru-
mentów strategii tożsamości. Problem ten jest nadal metodologicznie słabo rozpo-
znany, gdyż większość władz miast polskich nie prowadzi badań nad determinan-
tami tożsamości miasta. 
 Celem podstawowym opracowania jest identyfikacja instrumentów budowania 
tożsamości miasta oraz wskazanie pożądanych zmian w zakresie ich stosowania  
w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku miasta. Opierając się na stu-
diach literatury i badaniach własnych, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę 
określenia miejsca strategii tożsamości w systemie celów i strategii rozwoju miasta, 
identyfikacji i oceny doboru instrumentów strategii tożsamości w kształtowaniu 
wizerunku miasta oraz zidentyfikowania głównych ograniczeń w procesie budowa-
nia tożsamości miasta. 
 Sformułowano dwie hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji: 

 największy wpływ na tożsamość miasta mają czynniki miastotwórcze, takie 
jak: położenie, dziedzictwo historyczne i kulturowe; wizerunek miasta 
można jednak modyfikować odpowiednimi instrumentami strategii tożsa-
mości; 

 kształtując strategię tożsamości miasta, eksponuje się zbyt wiele wyróżni-
ków tożsamości. 
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 Badania empiryczne oraz analizę zagadnień przeprowadzono dla miasta Koło-
brzegu. 
 
 
1. Tożsamość a wizerunek miasta – rozważania definicyjne 
 
 Miasta coraz częściej zaczynają dbać o efektywne poszukiwanie i wdrażanie 
strategii, umożliwiających im osiąganie przewagi konkurencyjnej1. Wszystkie gru-
py odbiorców coraz częściej dokonują wyborów ofert na podstawie ogólnego wra-
żenia, jakie sprawia na nich dane miasto. Dlatego jego wizerunek jest tym zasobem 
niematerialnym, który może decydować o tworzeniu przewagi konkurencyjnej2. 
 Tożsamość (ang. identity) oznacza postępowe i aktywne zarządzanie główny-
mi aktywami: tworzenie informacji o tym, czym lub kim jesteśmy, jak się zmienia-
my i dokąd zmierzamy oraz co wyróżnia nas spośród innych, o tym samym profilu 
działalności3. J. Penc nazywa tożsamość zespołem atrybutów umożliwiających 
prezentowanie siebie i swoich osiągnięć w wyrazisty sposób – przedstawienie się 
otoczeniu celem bezbłędnej identyfikacji siebie i swoich produktów4.  
 W kontekście powyższego, tożsamość miasta jest to suma elementów, które je 
identyfikują; zbiór cech charakterystycznych dla miasta, które wyróżniają je spo-
śród innych i wyrażają się wszelkimi działaniami, jakie podejmowane są w mieście, 
tworząc jego swoistą osobowość i charakter5. Tożsamość jest to zbiór cech atrybu-
tów miasta, przez pryzmat których chce ono być postrzegane przez otoczenie i któ-
ry tworzy określony kontekst dla procesu komunikacji z otoczeniem6. Są to tzw. 
wyróżniki tożsamości – atrybuty miasta, które należy eksponować, komunikować 
otoczeniu o nich. Dopiero odbiór tożsamości przez otoczenie prowadzi do powsta-
nia określonego wizerunku miasta. 
 Istota wizerunku (ang. image) nie jest w literaturze jednoznacznie zdefiniowa-
na. W ujęciu psychologicznym wizerunek jest obrazem polegającym na odzwier-
ciedleniu w świadomości spostrzeganych poprzednio składników rzeczywistości7. 
Wizerunek traktowany jest jako suma wszystkich spostrzeżeń i obserwacji, które 

                                                 
1  R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, 

Warszawa 1999, s. 22. 
2  A. Stanowiska-Traczyk, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, 

Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Olsztyn 2008, s. 13. 
3  J. Filipek, Tożsamość wizualna firm, „Marketing i Rynek” 1995, nr 9. 
4  J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, „Marketing Serwis” 1998, nr 4. 
5  A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 10, s. 48. 
6  J. Wiktor, Tożsamość i wizerunek – wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komu-

nikacji marketingowej, w: Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, J. Wiktor, Kraków 
2001, s. 183. 

7  M. Przetacznikowa, G. Makieło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1982,  
s. 88. 
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człowiek przetwarza. W efekcie pojawia się konglomerat złożony z uczuć, sądów, 
opinii, postaw i faktów8. Ph. Kotler nazywa wizerunkiem zbiór przekonań, myśli  
i wrażeń danej osoby o obiekcie9. 
 W literaturze ekonomicznej pierwszy raz pojęcie wizerunku zostało opisane 
przez B. Gardnera i S. Levy'ego10. Zatem wizerunek miasta można zdefiniować 
jako sumę poglądów, postaw i wrażeń, jakie osoba lub grupa osób ma w stosunku 
do danego miasta11. 
 Wizerunek ma charakter dynamiczny, tzn. ulega zmianom wraz ze zmianami 
poglądów i upodobań otoczenia. Często bywa mylony nie tylko z tożsamością, ale 
także z takimi pojęciami, jak: renoma, prestiż czy wiarygodność. Wiarygodność jest 
to stopień zaufania, jakim dane miasto jest obdarzone przez jego otoczenie. Reputa-
cja to ogólna opinia, renoma, rozgłos, dobre imię; jest odzwierciedleniem nagroma-
dzonych wrażeń i doświadczeń związanych z danym miastem. Prestiż to znaczenie, 
poważanie, jakim cieszy się dane miasto w otoczeniu.  
 Jednoznaczna, przejrzysta tożsamość wpływa na to, jak miasto jest postrzega-
ne w otoczeniu, jaki jest jego wizerunek. Można powiedzieć, że „(...) tożsamość jest 
oryginałem, przyczyną, a image odzwierciedleniem i efektem”12. Tożsamość to 
samoświadomość miasta, a wizerunek to jej obraz i konsekwencja13. 
 Można postawić tezę, że tożsamość poprzez strategię kształtuje wizerunek 
miasta. Miasto, budując swoją strategię tożsamości, komunikuje się z otoczeniem, 
które je postrzega. Wynikiem tego postrzegania jest ocena odkodowanych komuni-
katów (instrumentów strategii tożsamości) nadanych przez miasto i powstanie okre-
ślonego wizerunku miasta w otoczeniu. Według J. Altkorna tożsamość miasta 
kształtują: postawa (urban attitude), zachowanie (urban behaviour), komunikacja  
z otoczeniem (urban communication), identyfikacja wizualna (urban design)14. 
Wizerunek miasta to jego obraz w świadomości społecznej, natomiast tożsamość to 
coś, za pomocą czego miasto się identyfikuje15. Zależność pomiędzy tożsamością  
a wizerunkiem miasta zilustrowano na rysunku 1. 

                                                 
8  K. Huber, Image, czyli jak zostać gwiazdą na rynku, Wydawnictwo Business Press, War-

szawa 1994, s. 26. 
9  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, 

Warszawa 1994. 
10  B. Gardner, S. Levy, The product and the Brand, “Harvard Business Press” 1985, s. 37. 
11  A. Łuczak, Wizerunek miasta, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1-2, s. 85. 
12  J. Wolf, Werbung und Public Relations, Munchen–Mainz 1992, s. 31. 
13  Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa. Modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 73. 
14  J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

Kraków 1999, s. 10. 
15  K. Śliwińska, Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem, Wydaw-

nictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, Katowice 1999, s. 64. 
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Rys. 1. Tożsamość a wizerunek miasta 

Źródło: A. Łuczak, Wizerunek miasta…, op.cit., s. 84. 

 
 Dużą rolę w budowaniu tożsamości odgrywa władza miejska, która kreuje 
kluczowe idee działania. Ponosi ona odpowiedzialność za politykę komunikacyjną, 
formułowanie przekazów skierowanych w stronę otoczenia oraz za całokształt dzia-
łań związanych z produktami i zachowaniami na rynku16. 
 
 
2. Wpływ strategii tożsamości na kształtowanie wizerunku miasta 
 
 Strategię tożsamości miasta definiuje się jako: 

 jeden z podstawowych celów funkcjonowania miasta – wynika z misji  
i określa charakter wszystkich obszarów działania, 

 mechanizm oddziaływania instrumentów komunikacji jako determinant 
tożsamości, 

 substrategia w ramach strategii rozwoju miasta17. 
 Strategia tożsamości miasta to szczegółowo zaplanowany zbiór instrumentów, 
które poprzez realizację celu, jakim jest tworzenie pozytywnego wyobrażenia  
o mieście, pozwalają na zrealizowanie pozostałych celów strategii rozwoju miasta. 
W ujęciu operacyjnym strategia tożsamości stanowi zbiór instrumentów stosowa-
nych w procesie budowania tożsamości miasta (identity mix). Podstawowym celem 
strategii tożsamości jest kształtowanie pożądanego wizerunku miasta, tak aby dy-
stans między tożsamością a wizerunkiem miasta był jak najmniejszy, a miasto było 
odbierane przez otoczenie nie w sposób przypadkowy, ale zgodny z intencjami 
władz samorządowych. Zobrazowano to na rysunku 2. 
 

                                                 
16  A. Łuczak, Istota…, op.cit., s. 50. 
17  A. Stanowiska-Traczyk, Kształtowanie…, op.cit., s. 26. 
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Rys. 2. Związek strategii tożsamości miasta z jego wizerunkiem 

Źródło: M. Urbaniak, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 37. 

 
 Strategia tożsamości opiera się na określeniu celu, jakim jest pożądany wize-
runek miasta i przyjęciu takich kierunków działania oraz takiej alokacji zasobów, 
które są konieczne dla zrealizowania podstawowego celu. Jest to zaplanowany ze-
spół działań i przedsięwzięć, które mają na celu aktywne kształtowanie tożsamości, 
komunikowanie jej otoczeniu oraz oddziaływanie na prawidłowy odbiór tożsamości 
za pomocą instrumentów wynikających z jej determinant. Wśród elementów strate-
gii tożsamości wymienia się najczęściej: 

 identyfikację wizualną miasta, 
 jego zachowania rynkowe, 
 procesy komunikacji miasta z otoczeniem18. 

 Strategia tożsamości miasta powinna zawierać plany dotyczące wszystkich 
wymienionych elementów, uwzględniając przy tym instrumenty zależne i niezależ-
ne od miasta. 
 
 
3. Strategia tożsamości a strategia rozwoju miasta 
 
 R. Brol nazywa strategię rozwoju miasta zespołem długofalowych założeń, 
wskazujących sposoby pozyskiwania i utrzymywania nabywców produktów miej-
skich. Jest to rodzaj scenariusza rozwoju miasta, określającego wizję rozwoju, mi-

                                                 
18  J.F. Porac, F. Wilson, D. Paton, A. Kanfer, Rivarly and the Industry Model of Scotish 

Knitwear Products, “Administrative Science Quartely” 1995, Vol. 40, s. 203–277. 



Edward Wiśniewski 284 

sję, strategiczne cele rozwoju, zadania oraz sposób ich realizacji19. 
 Miasto na ogół realizuje jedną strategię podstawową (globalną)20. W jej ra-
mach formułowane są substrategie poszczególnych obszarów działalności, strategie 
funkcjonalne, operacyjne i instrumentalne (narzędziowe). Różnią się one zakresem, 
zadaniami, sposobem alokacji zasobów, źródłami przewagi konkurencyjnej oraz 
głównymi obszarami decyzyjnymi21.  
 Miejsce strategii tożsamości w strategii rozwoju miasta jest w literaturze róż-
nie opisywane. W. Wrzosek ujmuje ją jako funkcję miasta lub jako koncepcję dzia-
łania władz w zarządzaniu miastem. Różnica między wymienionymi strategiami 
polega na charakterze i zakresie wykorzystania instrumentów budowania tożsamo-
ści oraz sposobie alokacji zasobów na różnych poziomach zarządzania miastem22. 
A. Stanowicka-Traczyk traktuje zagadnienie budowania tożsamości i kształtowanie 
wizerunku miasta nie tylko jako funkcję, lecz jako koncepcję działania władz lokal-
nych23. Strategia tożsamości nie powinna być podporządkowana ustalonej wcze-
śniej strategii rozwoju miasta, lecz to właśnie ona powinna generować charakter 
konstruowanej strategii podstawowej. 
 Aspekt pożądanego wizerunku powinien przenikać całokształt działalności 
miasta, stąd strategia tożsamości również musi dotyczyć miasta jako całości. Stra-
tegia rozwoju miasta powinna w swoich założeniach, misji i celach strategicznych 
uwzględniać cel, jakim jest budowanie pożądanego wizerunku miasta. Natomiast 
strategie funkcjonalne powinny określać sposoby osiągania tego celu, wskazując 
następnie instrumenty i narzędzia służące budowaniu tożsamości miasta we wszyst-
kich obszarach działania (strategie narzędziowe). 
 Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że prawidłowo opraco-
wana strategia tożsamości powinna być: 

 efektem współpracy wszystkich ważniejszych środowisk lokalnych, 
 wewnętrznie spójna, 
 zgodna z obecnym i przyszłym stanem otoczenia, 
 adekwatna do dostępnych zasobów, 
 satysfakcjonująca w zakresie poziomu ryzyka, 
 perspektywiczna, 
 realna24. 

                                                 
19  Zarządzanie rozwojem lokalnym, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 17. 
20  Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, red. M. Białosiewicz, Wydawnic-

two Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 212. 
21  M. Obrębalski, Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 20. 
22  Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004, s. 12. 
23  A. Stanowiska-Traczyk, Kształtowanie…, op.cit., s. 35. 
24  Por. S. Kauf, Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, w: Roz-
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 Między strategią rozwoju miasta a tożsamością i wizerunkiem miasta istnieje 
sprzężenie zwrotne. Realizowana strategia rozwoju jest nośnikiem tożsamości mia-
sta, a więc kształtuje jego wizerunek. Z drugiej strony – tożsamość miasta powinna 
determinować wybór i kierunek strategii jego rozwoju. 
 
 
4. Kształtowanie wizerunku miasta Kołobrzeg w świetle badań ankietowych 
 
 Kołobrzeg zalicza się do miast średnich (liczba ludności w przedziale 20-100 
tysięcy). W celu zidentyfikowania instrumentów stosowanych w strategii tożsamo-
ści miasta przeprowadzono badania ankietowe, które ponadto miały odpowiedzieć 
na następujące pytania: 

1. Jak wygląda proces planowania strategii tożsamości w mieście? 
2. Jakie jest miejsce pożądanego wizerunku w systemie celów miasta? 
3. Jakie instrumenty marketingu-mix wykorzystuje się w strategii tożsamości? 
4. Jakie są podstawowe bariery w planowaniu i realizacji strategii tożsamości 

miasta? 
 Metodą badawczą w zbieraniu danych była skategoryzowana ankieta, której 
poddano wytypowanych pracowników Urzędu Miasta, władze miasta, naczelników, 
liderów życia gospodarczego i społecznego oraz respondentów wybranych losowo  
z mieszkańców, turystów i kuracjuszy sanatoryjnych. Badania ankietowe zrealizo-
wano w 2008 roku, uzupełniając je w 2009 roku. Ogólnie poddano badaniom 178 
osób.  
 Analiza wyników badania polegała na ocenie niezależności stochastycznej 
cech niemierzalnych (jakościowych) oraz badaniu związku między cechami, z któ-
rych przynajmniej jedna miała charakter jakościowy25. W celu stwierdzenia, czy 
pomiędzy badanymi cechami istnieje związek, zastosowano test niezależności χ2. 
Obszar krytyczny określono nierównością χ2 ≥ χ α

2 , z przyjętym poziomem istotno-
ści α = 0,05. Hipotezę zerową o niezależności dwóch cech odrzucono, gdy prawdo-
podobieństwo przekroczenia obliczonej statystyki χ2 było p ≤ α = 0,05. 
 W badaniu pożądanego wizerunku jako celu strategii tożsamości miasta podję-
to próbę odpowiedzi na pytanie, jak ważny w zarządzaniu Kołobrzegiem jest cel  
w postaci pożądanego wizerunku oraz jakie jest jego miejsce w systemie celów 
miasta? Najważniejszym celem w zarządzaniu miastem okazało się pobudzanie 
aktywności gospodarczej – wskazało tak 81,5% ankietowanych. Sposobem na zre-
alizowanie tego celu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta – 79,2% 
odpowiedzi. Na kolejnym miejscu wśród realizowanych celów wymieniono two-
                                                                                                                        

wój miast i zarządzanie gospodarką miejską, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 2004, s. 486. 

25  Por. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie, Lublin 2000, s. 232. 



Edward Wiśniewski 286 

rzenie przez strategię tożsamości wizerunku –72,5%. Wymieniono również zwięk-
szenie zadowolenia mieszkańców z życia w mieście – 71,3%, zaś zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miasta sygnalizuje 55,1%% respondentów. 
 Podobne wnioski można wyciągnąć z porównania średnich ocen (test F), gdzie 
również najważniejsze w zarządzaniu miastem jest pobudzanie aktywności gospo-
darczej – wynik testu 2,81. 
 Biorąc pod uwagę cel w postaci pożądanego wizerunku miasta, można wyróż-
nić trzy rodzaje realizowanych przez miasta strategii tożsamości: 

 strategię utrzymania dotychczasowego wizerunku, 
 strategię poprawy i modyfikacji wizerunku, 
 strategię radykalnej zmiany wizerunku. 

 Strategię utrzymania deklarowało 21,3% badanych, realizację modyfikacji 
działań sygnalizuje 69,1%, a strategię zmian 9,5% respondentów. 
 Pytano respondentów o proces planowania strategii tożsamości kształtującej 
wizerunek miasta. Wśród badanych 84,3% uważa, że miasto planuje tę działalność 
i realizuje strategię tożsamości miasta, choć nie ma ona charakteru sformalizowa-
nego. Zbadano też okres planowania działań w zakresie strategii tożsamości; badani 
zdominowali interwał czasowy krótki: 2-3 lata. 
 Największe znaczenie dla kształtu przyszłej strategii tożsamości mają sami 
mieszkańcy miasta – wskazało tak 73,6% badanych. Następnym ważnym segmen-
tem rynku z punktu widzenia strategii tożsamości są potencjalni inwestorzy  
– 70,8%; tylko 43,8% stanowią przedsiębiorstwa działające w mieście, a 20,7%  
– rynek turystów. Porównanie średnich ocen wystawionych przez respondentów 
(test F) potwierdza powyższy wynik: mieszkańcy miasta – 2,66.  
 Większość badanych – 85,4% wskazała, że najistotniejszym atrybutem wśród 
instrumentów kształtowania wizerunku miasta jest atrakcyjne położenie miasta i na 
bazie tego wyróżnika należy budować strategię tożsamości. Prawie połowa ankie-
towanych (45,5%) eksponuje profesjonalizm i kulturę sprawowania władzy, mając 
na uwadze skuteczność i doświadczenie w zarządzaniu miastem, etyczne działanie 
pracowników urzędu oraz aktywność władzy w kontaktach z otoczeniem. Ponad 
jedna trzecia badanych wskazała na znaczenie dziedzictwa kulturowego – 34,2%. 
W dalszej kolejności wyróżniono: stan rozwoju gospodarki miejskiej (25,0%), 
stworzenie rozwiniętej bazy noclegowej (19,1%). Znikome znaczenie ma dla ankie-
towanych system zarządzania kryzysowego (2,2%) oraz znane postacie lokalne 
(1,7%). W teście F atrakcyjne położenie miasta osiągnęło wynik 2,29. 
 Zbadano, w jaki sposób miasto wykorzystuje identyfikację wizualną w kształ-
towaniu wizerunku miasta (wyróżnia się z otoczenia w reklamie, napisach, na szyl-
dach, samochodach, budynkach, na targach itp.). Ponad 80% (82,6%) ankietowa-
nych wskazało, ze podstawą wizualizacji jest nazwa miasta i jego symbole (herb, 
Klimatyczny Kołobrzeg). Duże znaczenie mają też porządek i czystość miasta 
(73,6%), elementy informacji wizualnej (44,9%), jednolita szata graficzna materia-
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łów urzędowych i promocyjnych (41,0%) oraz istnienie jednolitej i stałej kolorysty-
ki miasta (37,1%). 
 W teście F maksymalne eksponowanie nazwy i symboli uzyskało wynik 2,19. 
 
 
5. Komunikacja jako instrument kształtowania wizerunku miasta 
 
 Wśród różnych form komunikacji jako instrumentu kształtowania wizerunku 
miasta najbardziej preferowano następujące odpowiedzi ankietowe: 

 w zakresie stosowanych technik komunikacji „w dół” – media (89,9%), 
sieci komputerowe (82,6%), tablice informacyjne (79,8%), 

 w zakresie stosowanych technik komunikacji „w górę” – ankiety (57,9%), 
skrzynki życzeń i zażaleń (29,8%), 

 w zakresie stosowanych technik integracyjnych i motywacyjnych – uroczy-
stości i imprezy okolicznościowe (100,0%), konkursy dla mieszkańców 
(32,0%). 

 W przeprowadzonym badaniu marketingu-mix w kształtowaniu wizerunku 
miasta pytano ankietowanych o znaczenie poszczególnych subproduktów miejskich 
w budowaniu tożsamości miasta. Poszczególne elementy marketingu-mix dostar-
czyły następujących wyników: 

 w zakresie elementów megaproduktu miasta – produkt inwestycyjny 
(47,2%), produkt turystyczny i uzdrowiskowy (44,9%), środowisko natu-
ralne i jego stan (36,0%), dziedzictwo kulturowe (24,2%); 

 w zakresie strategii cen największą wagę przywiązuje się do przeciętnego 
poziomu cen dóbr i usług w mieście (47,8%), lokalnego systemu podatko-
wego (42,7%) oraz cen zakupu i wynajmu mieszkań (30,1%); 

 w zakresie strategii dystrybucji oceniano sposób docierania władz miasta  
z ofertą do inwestorów – najczęściej dotarcie do potencjalnych inwestorów 
odbywa się w sposób bezpośredni (83,7%), poprzez wręczanie pakietów  
z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi zainteresowanym podmio-
tom; druga forma dystrybucji to katalogi ofert inwestycyjnych (63,5%), 
ponadto udział w konferencjach, targach, sympozjach, na których istnieje 
możliwość przekazania oferty potencjalnym inwestorom (60,1%); w sto-
sowanych przez miasto sposobach prezentacji oferty turystycznej dominują 
foldery promujące atrakcje turystyczne miasta (89,9%) oraz oferta tury-
styczna w Internecie (76,4%) i kontakty z miastami partnerskimi (70,2%); 

 w zakresie strategii promocji miasta badani preferowali następujące środki 
promocji – strona internetowa miasta (93,8%), imprezy kulturalne, sporto-
we i okolicznościowe (89,9%), plakaty, nalepki, gadżety z logo i symbola-
mi miasta (77,0%), ogłoszenia i reklama medialna (69,1%) oraz sponsoring 
imprez i przedsięwzięć (60,1%). 
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6. Bariery w kształtowaniu wizerunku miasta 
 
 Respondentów pytano również o ocenę realizacji strategii tożsamości miasta, 
planowane zmiany w celu poprawy wizerunku miasta oraz zidentyfikowanie istot-
nych barier ograniczających lub utrudniających realizację tych działań. Ponad ¾ 
badanych (75,8%) ocenia realizację raczej pozytywnie, ale wymaga poprawy, na-
tomiast 10,1% uważa ją za pozytywną. Wśród planowanych działań w kierunku 
poprawy wizerunku miasta dominują: polepszenie estetyki i czystości miasta 
(79,8%), poprawa dostępności komunikacyjnej do miasta (75,2%), zagospodarowa-
nie wolnych terenów miejskich (69,7%), uatrakcyjnienie oferty turystycznej poza 
sezonem (65,2%), poprawa jakości usług publicznych (57,9%). Główne sygnalizo-
wane bariery w realizowaniu strategii tożsamości miasta to zbyt mały budżet na te 
obszary działania (84,8%), rozproszenie działań w ramach różnych jednostek orga-
nizacyjnych oraz osób fizycznych (50,0%), brak poparcia ze strony lokalnej spo-
łeczności (30,3%), brak systematyczności i ciągłości działań (23,0%). 
 
 
7. Problematyka wizerunku Kołobrzegu w strategiach lokalnych miasta 
 
 W Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzegu do 202026 znajduje się kilka elemen-
tów związanych z wizerunkiem miasta, a w szczególności w następujących jej czę-
ściach: 

1. Program Operacyjny Perła Uzdrowisk do 2013 – przedsięwzięcie Wyko-
rzystanie walorów uzdrowiskowych miasta. 

2. Program Operacyjny Piękny Kołobrzeg do 2013 – przedsięwzięcia: Rozwój 
przestrzenny miasta Kołobrzeg, Rewitalizacja Śródmieścia – Starego Mia-
sta, Rewitalizacja nadmorskich terenów uzdrowiskowych, Rewitalizacja te-
renów nad Parsętą, Rewitalizacja terenów powojskowych, Gminny pro-
gram opieki nad zabytkami. 

3. Program Operacyjny Zielony Kołobrzeg do 2013 – przedsięwzięcia: Go-
spodarka odpadami, Rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych, Ochrona 
wód powierzchniowych. 

4. Program Operacyjny Przedsiębiorczy Kołobrzeg do 2013 – przedsięwzię-
cia: Infrastruktura drogowa, Gospodarka morska i ochrona brzegu mor-
skiego. 

5. Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do 
2013 – przedsięwzięcia: Modernizacja bazy oświatowej, Modernizacja ba-
zy sportowo-rekreacyjnej, Rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

                                                 
26  Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg do 2020 roku, Publikacja Urzędu Miasta Koło-

brzeg, Kołobrzeg 2008. 
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 Ogólną ideą i celem Programu Operacyjnego Piękniejszy Kołobrzeg do 2013 
jest poprawa wizerunku miasta poprzez poprawę przestrzenno-funkcjonalną miasta, 
aby służyła ona jego dynamicznemu i zrównoważonemu rozwojowi. Zrównoważo-
ny rozwój miasta opiera się na aspekcie ekologicznym. Program ma na celu rów-
nież poprawę wizerunku miasta poprzez rewitalizację terenów wyodrębnionych  
w poszczególnych przedsięwzięciach realizacyjnych. Idea rewitalizacji Kołobrzegu 
polega na zintegrowanym podejściu do planowania urbanistycznego, wiąże ze sobą 
działania mające na celu podniesienie komfortu zamieszkania, przywrócenie warto-
ści kulturowych poprzez renowację lub adaptację obiektów zdegradowanych.  
 Działania rewitalizacyjne mają wymiar: 

 przestrzenny – nowy wizerunek obszarów rewitalizowanych, 
 funkcjonalny – nowe przeznaczenie terenu, jego nowe funkcje, 
 gospodarczy – powstanie nowych impulsów rozwoju gospodarczego, roz-

wój istniejących lub implementacja nowych działań, przyciąganie inwesto-
rów, 

 społeczny – podnoszenie poziomu i jakości życia w mieście, 
 kulturowy – zhumanizowanie przestrzeni miejskiej, nowy wizerunek mia-

sta. 
 W Strategii rozwoju turystyki miasta Kołobrzeg27 Priorytet III ma nazwę 
Kształtowanie właściwego wizerunku miasta. Nadrzędnym celem w jego ramach 
jest „(...) wykreowanie właściwego wizerunku turystycznego miasta poprzez stwo-
rzenie silnej marki turystycznej oraz wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi 
marketingowych i rozwój informacji turystycznej”. Założono, że działania będą 
przebiegały w trzech zasadniczych kierunkach: 

 udoskonalenie i rozwój silnej, łatwo rozpoznawalnej marki miasta, 
 efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi promocyjnych, 
 rozwój informacji turystycznej. 

 Miasto poprawia dotychczasowe działania na rzecz stworzenia marki poprzez 
łączenie znaku graficznego z nazwą miasta (hasło promocyjne), uwzględnienie 
trzech obszarów działania miasta skupiających się wokół zdrowia, kultury i roz-
rywki. Działania marketingowe, a w szczególności promocyjne strategii turystycz-
nej, zakładają kilka rozwiązań, w tym: 

 wprowadzenie „karty turystycznej”, 
 rozwój promocji miasta poprzez Internet, 
 badania rynku, 
 poprawę polityki imprezowej miasta, 
 promocję produktów markowych i tematycznych, 
 kreowanie wizerunku turystycznego przez lokalną społeczność. 

                                                 
27  Strategia rozwoju turystyki miasta Kołobrzeg, Publikacja Urzędu Miasta Kołobrzeg, Ko-

łobrzeg 2006. 
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 W dokumencie tym zaproponowano też trzy rozwiązania mogące przyczynić 
się do znacznego podniesienia poziomu jakości informacji turystycznej w Koło-
brzegu: 

 stworzenie bazy danych, 
 właściwe oznakowanie turystyczne, 
 rozwój punktów i centrów „it”. 

 Strategia promocji miasta Kołobrzeg28 jest kolejnym dokumentem strategicz-
nym mającym powiązania z wizerunkiem miasta. Wynika z niej, że Kołobrzeg 
posiada rozpoznawalne cechy na tle innych miast, m.in. plaże, molo, port, katedrę 
itp. Rozpoznawalna jest też funkcja uzdrowiskowa miasta. W bazie korzyści funk-
cjonalnych miasta zbudowano komunikat słowny, będący syntezą walorów miasta, 
komunikujący też główne przesłanie wizji miasta, mianowicie „Klimatyczny Koło-
brzeg”. Klimatyczny Kołobrzeg to najbardziej zdrowe nadmorskie miasto w Polsce, 
z którego walorów można korzystać przez cały rok, dzięki profesjonalnym ośrod-
kom w otoczeniu parków i pięknej starówki. Atutem miasta jest nie tylko plaża, ale 
głównie morze, port i powietrze (aerozol bogaty w jod). Zbudowano nowe logo 
promocyjne, które funkcjonuje oprócz dotychczasowego (dla instytucji Urzędu 
Miasta). 
 Mając na uwadze, że jedną z najistotniejszych składowych klimatu jest  
w Kołobrzegu jod, wygenerowano wyrazisty produkt fundamentalny – „Strefa jo-
du” jako atrybut miejsca dostępny dla wszystkich, którzy z marki korzystają. 
 Generalnie marka Kołobrzeg jest pozycjonowana poprzez następujące produk-
ty: 

1. Produkt główny – Zdrowie – jest to podstawowy produkt sprzedawany  
w Kołobrzegu, niezależnie od warunków pogodowych, a jego racjonalną 
rekomendacją jest „Strefa jodu”, złoża solanek i borowiny. 

2. Produkt wspierający – Połowy na Bałtyku – miasto dysponuje portem, któ-
ry umożliwia organizowanie rejsów wycieczkowych i połowowych. Orga-
nizowane rejsy połowowe mogą mieć charakter całoroczny. 

3. Produkt niszowy – Zaślubiny – dysponując dużym potencjałem wizualnym 
związanym z symboliką zaślubin Polski z morzem, produkt ten obejmuje: 
śluby, quasi-śluby (odnawianie ślubu), wesela, przyjęcia, targi ślubne oraz 
połączenie produktu ślubnego ze zdrowym, nadmorskim wypoczynkiem  
– „Miesiąc jodowy”. 

                                                 
28  Strategia rozwoju promocji miasta Kołobrzeg, Publikacja Urzędu Miasta Kołobrzeg, Ko-

łobrzeg 2008. 
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Podsumowanie 
 
 Powyższe rozważania skłaniają do następujących wniosków: 

1. Kołobrzeg nie posiada niezależnego dokumentu strategicznego w zakresie 
tożsamości miasta, lecz problematyka ta jest wyeksponowana w innych 
strategiach lokalnych. 

2. Miasto, wykorzystując swoje walory atrakcyjności, zidentyfikowało i rela-
tywnie poprawnie dobrało zbiór instrumentów wspierających działania  
w zakresie tożsamości i wizerunku. 

3. W oparciu o badania własne zidentyfikowano podstawowe czynniki wize-
runku miasta oraz główne ograniczenia i bariery w procesie budowania 
tożsamości miasta. 

4. Badania potwierdziły, że największy wpływ na tożsamość miasta mają de-
terminanty miastotwórcze, a w szczególności położenie geograficzne oraz 
dziedzictwo historyczne i kulturowe. 

5. Przygotowując Strategię promocji miasta Kołobrzeg świadomie ograniczo-
no liczbę wyróżników tożsamości do kilku najistotniejszych. 

6. Władze miasta powinny w większym stopniu traktować cel, jakim jest po-
żądany wizerunek miasta, jako cel strategiczny. 

7. Strategia tożsamości umożliwia celowe kształtowanie wizerunku miasta, 
który stanowi wynik odkodowania komunikatów (instrumentów strategii 
tożsamości), zawartych w spostrzeżeniach odbieranych przez bodźce29. 

8. Tożsamość miasta tworzą: postawa, zachowania, komunikacja z otocze-
niem, identyfikacja wizualna. 

 
 

STRATEGY OF CITY IDENTITY AS A PLAN FOR IMAGE CREATION 
BASED ON THE EXAMPLE OF KOŁOBRZEG 

 
 

Summary 
 

 The problem of shaping the city's image through a strategy of identity is less rec-
ognized methodologically. The main reasons for increased interest in shaping the city's 
image are: 

 difficulties in traditional management of local goverment units, 
 increase in the degree of competitiveness of cities nad regions, 
 increasing supply on the markets of urban products, 

                                                 
29  T. Randall, K. Ulricht, D. Reibstein, Brand Equity and Vertical Product Line Exent, 

“Marketing Science” 1998, Vol. 17, no 4, s. 356–379. 
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 processes of European intagration within the common market. 
 Of particular importance is ever growing cometition between cities which affects 
increasing areas of socio- economic life of the city. It is often emphasized that the com-
petitive advantage of the city may be determined by its subjective image produced in 
the minds of consumers. 
 The article is about the strategy of the identity of the city as a set of assumptions 
and ways to build and reinforce the identity of the city, and as a results, of its market 
image. Based on the analysis of the literature on the subject and own studies in Kołob-
rzeg, the author formulated and verified several research hypotheses. The implications 
are of cognitive and practical importance for local authorities. Without knowledge of 
the determinants of the identity of the city, and without knowledge of the instruments 
forming the desired image is not possible to develop rational management of the city.  
 

Translated by Igor Kmitowski 
 
 
 
 
 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   
NR 591 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 53 2010 
 
 
 
 

MIROSŁAW ZALECH  
AWF Warszawa 
 
 
 

POLITYKA TURYSTYCZNA NA SZCZEBLU LOKALNYM  
– ZAKRES, ZADANIA, DZIAŁANIA, DETERMINANTY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Historycznie termin „polityka” określa sztukę rządzenia państwem, jednakże 
współcześnie rozumienie tego terminu uległo znacznej modyfikacji. Obecnie uży-
wany jest on w dwóch znaczeniach – w węższym obejmuje wszelką działalność 
władz państwowych polegającą na kształtowaniu stosunków w różnych dziedzinach 
życia społecznego i gospodarczego wewnątrz państwa oraz pomiędzy państwem  
a innymi krajami. W szerszym – jako działalność różnych podmiotów (organizacji, 
osób fizycznych), których celem jest wywieranie wpływu na tok spraw pozostają-
cych w gestii organów państwa1. W każdym z tych przypadków do wywierania 
wpływu wykorzystywanych jest, w zależności od założonych celów oraz podmio-
tów dążących do ich osiągnięcia, wiele metod, narzędzi i środków oddziaływania 
pozostających do ich dyspozycji. Ważne jest, aby były one wykorzystywane zgod-
nie z zasadami i regułami określonymi przez prawo uchwalane w ramach struktur 
lokalnych, regionalnych, krajowych czy międzynarodowych przez wybranych 
przedstawicieli społeczności lub całe społeczności (referenda).  
 Zakres kształtowania wzajemnych stosunków między poszczególnymi pod-
miotami w ramach prowadzonej przez państwo polityki jest bardzo szeroki, dlatego 
w zależności od przyjętego kryterium dokonuje się uszczegółowienia obszaru zain-
teresowań, np. ze względu na sektor gospodarki – ograniczenie następuje do polityk 
sektorowych. Jedną z nich jest niewątpliwie turystyka. Każdy ze wskazanych  

                                                 
1  B. Winiarski, Pojęcia podstawowe, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 17. 
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w tabeli 1 rodzajów polityki, niezależnie od przyjętego podziału, w jakiejś części  
– bezpośrednio lub pośrednio – dotyczy kształtowania stosunków w sferach zwią-
zanych z turystyką. Wielopłaszczyznowość terminu „turystyka” i to, iż działalność 
turystyczna od strony popytu i podaży dotyczy wielu aspektów życia gospodarcze-
go, społecznego i przyrodniczego, które występują w powiązaniu ze sobą, sprawia, 
że nie została jeszcze wypracowana jednolita definicja polityki turystycznej. Naj-
szersze podejście jest odzwierciedleniem terminu polityka i wskazuje, iż polityka 
turystyczna jest to ogół działań państwa w gospodarce turystycznej2, głównie wyra-
żający się przez racjonalne wykorzystanie zasobów (pracy, kapitału, walorów) ce-
lem zaspokajania potrzeb turystycznych oraz stworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi turystyki3,4.  
 

Tabela 1 
 

Rodzaje polityk według wyodrębnionych kryteriów 
 

Kryterium Rodzaj polityki 

kierunek oddzia-
ływania 

wewnętrz-
na (krajo-
wa) 

zewnętrzna 
(międzynarodo-
wa) 

   

obszar oddziały-
wania (kryterium 
przestrzenne) 

krajowa 
(narodo-
wa) 

regionalna 
(wojewódzka) 

lokalna 
(powiatowa, 
gminna) 

  

typ podmiotów 
prowadzących 
politykę 

admini-
stracja 
rządowa 

samorząd teryto-
rialny (woje-
wódzki, powia-
towy, gminny) 

firmy 

innego typu 
podmioty  
np. stowa-
rzyszenia 

 

cele jakie zamie-
rza osiągnąć 
państwo 

systemo-
wo-
polityczna 

ekonomiczna 
(gospodarcza) 

społeczna ekologiczna bezpieczeństwa 

sektory (dziedzi-
na, gałąź) gospo-
darki 

turystycz-
na 

przemysłowa rolna handlowa 
budowlana 
itd. 

obszary społeczne oświatowa zdrowotna 
demogra-
ficzna 

zatrudnienia 
kulturalna 
itd. 

sposób oddziały-
wania na gospo-
darkę 

pieniężna 
budżetowa 
(skarbowa) 

inwestycyjna zatrudnienia 
naukowo- 
-innowacyjna 
itd. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                 
2  R. Pawlusiński, Gospodarcze aspekty turystyki, w: Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Na-

ukowe, Warszawa 2007, s. 388. 
3  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 110–111. 
4  Termin „rozwój” będzie rozumiany w pracy jako pozytywne zmiany w aspekcie ilościo-

wym i jakościowym. 
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 Stosunek polityki państwa do rozwoju turystyki może być różny, począwszy 
od pozytywnego poprzez neutralny aż do negatywnego5. Negatywny objawia się  
w izolacjonizmie zarówno zewnętrznym (wyjazdowym i/lub przyjazdowym), jak  
i wewnętrznym (utrudnieniach w przemieszczaniu się w ramach własnego kraju). 
Oba są charakterystyczne dla krajów totalitarnych. Jednakże ze względu na stosun-
kowo łatwą możliwość pozyskania dewiz niektóre z tych krajów (np. Kuba czy 
Białoruś) dopuszczają w bardzo ograniczonym stopniu przyjmowanie turystów. 
Oczywiście odbywa się to pod pełną kontrolą władz i służb państwowych. Neutral-
ny stosunek do turystyki jest swoisty dla krajów, które nie upatrują w jej rozwoju 
znaczących korzyści ekonomicznych, odmiennie niż te kraje, które wyrażają stosu-
nek pozytywny, widząc w niej mniej lub bardziej znaczące źródło dochodów pań-
stwa i ludności. Oprócz nastawienia do turystyki istotnym elementem polityki pań-
stwa jest zakres oddziaływania na kształtowanie stosunków gospodarczo- 
-społecznych w tym obszarze. Wynika on z regulacyjnej roli państwa, które ma 
decydujący wpływ na efektywność gospodarowania i zawiera się między brakiem 
ingerencji w stosunki gospodarcze, a pełną ich regulacją6. Na podstawie doświad-
czeń wielu krajów można wnioskować, że zarówno „przeregulowanie”, jak i „brak 
ingerencji” okazują się być szkodliwe dla wydajności poszczególnych sektorów 
gospodarki7. Dlatego poszukiwać należy „złotego środka”, który zapewni optymal-
ny rozwój turystyki, w zależności od warunków i sytuacji8. 
 
 
1. Zakres kształtowania polityki turystycznej na poziomie samorządu teryto-
rialnego  
 
 W zależności od stopnia decentralizacji zakres wpływu na kształtowanie wa-
runków rozwoju turystyki władz jest różny. W Polsce największe możliwości co do 
siły jak i wymiaru przestrzennego oddziaływania ma administracja rządowa, a naj-
mniejsze pozostają w gestii gmin (rysunek 1). 
 

                                                 
5  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-

szawa 1997, s. 168–169. 
6  A. Panasiuk, D. Szostak, Uwarunkowania lokalnej polityki turystycznej w gminie nad-

morskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, Ekonomiczne Problemy Tury-
styki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 246. 

7  B. Winiarski, F. Winiarska, Systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej, w: Po-
lityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30–31. 

8  T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 53–54, 242. 
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Rys. 1. Wpływ władzy rządowej i samorządowej na zakres i siłę kształtowania polityki 
turystycznej  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dotyczy to z jednej strony skali możliwych do zrealizowania przedsięwzięć,  
a z drugiej – obszarów (dziedzin życia, gałęzi gospodarczych), w jakich mogą być 
one realizowane i w obrębie jakiego terytorium. Zróżnicowanie to wynika z prze-
prowadzonej reformy samorządowej, której głównym założeniem było zwiększenie 
zakresu udziału społeczności lokalnych w kształtowaniu własnego miejsca za-
mieszkania. Dokonano tego przez wprowadzenie trzystopniowego podziału admini-
stracyjnego kraju oraz wyposażenie władz samorządowych w określone kompeten-
cje w celu efektywniejszego wykorzystania pozostających w dyspozycji tych jedno-
stek zasobów9. Poszerzenie kompetencji samorządów nie ograniczyło wiodącej roli 
władz centralnych. Najważniejsze decyzje dotyczące kształtowania polityki tury-
stycznej pozostały w kompetencjach władz centralnych i ustawodawczych. Część  
z nich musi być zgodna z wytycznymi prawa międzynarodowego tworzonego  
w ramach struktur, do jakich należy Polska (Unii Europejskiej).  
 Jednostki samorządu terytorialnego posiadają pewne obszary samodzielności 
decyzyjnej niezależnej od władzy rządowej. Do kompetencji samorządów woje-

                                                 
9  T. Skica, Budżet – narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, „Samorząd Terytorialny” 

2005, nr 7-8, s. 77. 
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wódzkich i powiatowych należą zadania publiczne określone ustawami o charakte-
rze odpowiednio wojewódzkim i ponadgminnym. W przypadku gmin istnieje zasa-
da domniemania kompetencji, czyli do zakresu ich działania zalicza się wszystkie 
sprawy publiczne, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i mające 
lokalny charakter. Część z nich została ogólnie określona w ustawie o samorządzie 
gminnym i nosi miano zadań własnych10. Wśród nich znajdują się zadania, które 
mają większe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym terenie i bezpośrednio go 
determinują oraz te, których znaczenie jest mniejsze lub pośrednie. Dodatkowo, 
oprócz zadań własnych i zleconych, jednostki samorządowe poszczególnych szcze-
bli w ramach posiadanych kompetencji mają możliwość samodzielnego kreowania 
rozwoju społecznego, gospodarczego i przyrodniczego poprzez stawianie celów, 
formułowanie zadań, wyznaczanie kierunków ekspansji przy uwzględnieniu pozo-
stających w dyspozycji jednostki zasobów11. Wytyczne polityki turystycznej ujęte 
są w różnego typu aktach prawnych, strategiach, planach, programach i stanowią 
powiązany ze sobą zespół celów i zadań (rysunek 2). Istotnym elementem, warun-
kującym osiągnięcie założonych przez jednostki celów, jest realizacja wielu działań 
przy zapewnieniu ich spójności wewnętrznej (brak sprzeczności) w ramach sfer 
życia mieszkańców oraz zgodności zewnętrznej z prowadzoną polityką w obrębie 
szerszych struktur państwa (lokalnych czy regionalnych).  
 
 
2. Możliwości kreowania rozwoju turystyki przez władze lokalne 
 
 Współcześnie polityka jest jednym ze składników zarządzania jednostką ad-
ministracyjną. Warunkiem jej skuteczności jest kreowanie dogodnych warunków do 
tworzenia podaży i popytu turystycznego. Temu ma służyć umiejętne wykorzysta-
nie zarówno zasobów endogenicznych, jak i egzogenicznych, zgodnie z zasadą 
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”12. Turystyka w ujęciu lokalnym – niezależnie od 
chęci czy niechęci władz i mieszkańców – wpisuje się w bardzo szeroki system 
powiązań regionalnych, krajowych czy międzynarodowych. Dotyczy to finanso-
wych (kapitałowych), technicznych (rzeczowych), osobowych (popytowych), inwe-
stycyjnych (podażowych) obszarów jej funkcjonowania.  
 
                                                 

10  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, 
art. 6; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 
578, art. 4; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, 
poz. 576, art. 14. 

11  B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Rozprawy  
i Studia t. 545, WNUS, Szczecin 2004, s. 202–203. 

12  T. Żabińska, Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teo-
rii i praktyki, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyd. 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 409–423. 
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Rys. 2. Rodzaje zadań, strategii i programów warunkujących rozwój turystyki w ramach 
kompetencji władz samorządowych poszczególnych szczebli 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw: o samorządzie gminnym, powiato-
wym i województwa oraz strategii i programów mających na celu (bezpośrednio lub 
pośrednio) wspieranie rozwoju turystyki. 
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 Głównym problemem, na jaki napotykają zarządzający, jest zbyt mała ilość 
środków na realizację zbyt licznych potrzeb zgłaszanych przez społeczność oraz 
sprzeczności części z nich. Dodatkowo brak zgodności wszystkich sił co do kon-
cepcji rozwoju jednostki i zgłaszanie różnych propozycji oraz krytykowanie trafno-
ści prowadzonych działań czy umiejętności menedżerskich.  
 Ważną funkcją zarządczą władz gmin, warunkującą między innymi dynamikę 
rozwoju turystyki, jest sprawne i trafne podejmowanie decyzji w zakresie: ustalania 
celów i planowania działań służących ich realizacji, pozyskiwania funduszy, efek-
tywnego gospodarowania posiadanymi zasobami, monitorowania i korygowania 
podjętych działań oraz ewaluacji planów, strategii, programów, tworzenia podstaw 
instytucjonalnych i organizacyjnych ułatwiających rozwój turystyki, udostępniania  
i przygotowywania terenów pod inwestycje, komunikowania marketingowego (po-
zyskiwanie inwestorów, przekonywania mieszkańców do słuszności podjętych 
decyzji, zachęcanie do podejmowania inicjatyw oraz lobbing na rzecz inicjatyw 
ponadgminych ulokowanych na terenie jednostki), nawiązywania współpracy  
z innymi gminami lub zacieśniania jej w ramach powiatu czy województwa. 
 Możliwość niezależnego podejmowania decyzji w granicach posiadanych 
kompetencji przez jednoosobowe organy jednostek samorządowych bądź organy 
kolegialne stanowią podstawę wszystkich działań, jakie mogą być realizowane 
przez władze lokalne. Można sklasyfikować je w sześciu następujących grupach13:  

 inwestycyjne (w tym działania modernizacyjne, restrukturyzacyjne i rewi-
talizacyjne) – polegają na wprowadzaniu nowych elementów infrastruktury 
turystycznej, przystosowaniu już istniejącej do funkcjonowania na rynku 
turystycznym;  

 organizacyjno-kadrowe – tworzenie w strukturach jednostek samorządo-
wych komórek, stanowisk odpowiedzialnych za koordynację i stymulowa-
nie działalności prowadzącej do rozwoju turystyki, powołanie struktur od-
powiedzialnych za informowanie i promocję, wspieranie powstawania sto-
warzyszeń, organizowanie konferencji i szkoleń, a także tworzenie i wspie-
ranie działalności edukacyjnej na poziomie szkolnictwa średniego i wyż-
szego w tym zakresie;  

 popularyzatorskie – aktywne prowadzenie działalności promocyjnej gminy 
jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym i rekreacyjnym 
oraz uświadomienie mieszkańcom korzyści wynikających z rozwoju tury-
styki; 

 prawne – tworzenie prawa lokalnego ułatwiającego prowadzenie różnych 
form działalności turystycznej i rekreacyjnej między innymi poprzez wła-

                                                 
13  J. Owsiak, J. Sewerniak (zespół autorski), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki 

w powiecie golubsko-dobrzyńskim, Instytut Turystyki, Zakład Infrastruktury i Gospodarki Prze-
strzennej w Toruniu, s. 9–19. 
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ściwe uregulowania prawne dotyczące np. wysokości podatków lokalnych, 
przeznaczenia obiektów, posiadanych środków czy też korzystnych zapi-
sów w planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju;  

 offsetowe (ofertowe) – przygotowywanie ofert (np. uzbrojenia terenów, 
budowy dróg), w zamian za napływ inwestycji o określonej wartości, spe-
cyfice; 

 w sferze komunalnej – zapewnienie ładu i estetyki. Stworzenie oryginalnej 
przestrzeni turystycznej w postaci wyrazistego obrazu obszaru odróżniają-
cego go od innych. 

 Kierunki działań realizowanych w ramach polityki lokalnej są zróżnicowane. 
Część jest skierowana tylko na zewnątrz (pozyskiwanie funduszy, nawiązywanie 
współpracy), inne do wewnątrz (wydatkowanie posiadanych środków, przekony-
wanie mieszkańców do słuszności podjętych decyzji), a jeszcze inne w obu tych 
kierunkach (promocja jednostki jako miejsca atrakcyjnego kulturowo, informowa-
nie o możliwościach inwestycyjnych). Do ich realizacji wykorzystuje się wiele 
instrumentów. Instrumenty te na poziomie jednostek terytorialnych można podzielić 
na trzy główne kategorie: instrumenty finansowe (dochodowe i wydatkowe oraz 
pozostające w związku z nimi możliwości gospodarowania mieniem), materialne 
(wyposażenie w infrastrukturę techniczną, społeczną, ekonomiczną) oraz niemate-
rialne (np. szkolenia, stymulowanie rozwoju badań, udzielanie informacji, doradz-
two)14. Nieco szersza klasyfikacja instrumentów obejmuje pięć grup: prawne, insty-
tucjonalne, planistyczne, finansowe, promocyjno-informacyjne15. Najbardziej 
szczegółowy wykaz zawiera dziewięć kategorii i są to instrumenty16: przymusu 
administracyjnego (nakazy, zalecenia, pozwolenia, przepisy), poznawcze (kontrol-
ne, diagnostyczne), oddziaływania ekonomiczno-rynkowego (narzędzia polityki 
pieniężnej, udostępniania zasobów, polityki fiskalnej, polityki usług komunalnych), 
oddziaływania bezpośredniego (tworzenie lub współuczestniczenie w tworzeniu 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bądź organizacji wspierają-
cych), pobudzania infrastrukturalnego (realizacja inwestycji, współfinansowanie, 
pozafinansowe wspieranie), informacyjne (zawarte treści w różnego typu dokumen-
tach, np. strategiach, oraz wykorzystywanie różnych narzędzi promocyjnych), edu-
kacyjne (wspieranie oświaty, szkolnictwa wyższego, ośrodków naukowo- 
-badawczych), koncepcyjno-organizacyjne (tworzenie struktur organizacyjnych 
urzędów, kwalifikacje kadry, procedury współpracy), pozostałe (np. zasady wykupu 

                                                 
14  J. Cichoń, Instrumenty kreowania rozwoju na poziomie lokalnym, w: Strategie rozwoju 

lokalnego, Tom I, Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warsza-
wa 2003, s. 77–81. 

15  R. Pawlusiński, Gospodarcze…, op.cit., s. 390–393. 
16  A. Sztando, Klasyfikacja szczegółowa, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red.  

R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 
2004, s. 129–159. 
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gruntów).  
 Podejmowane przez władze działania z wykorzystaniem dostępnych instru-
mentów, aby przyniosły pożądane efekty, powinny być realizowane zgodnie z na-
stępującymi zasadami: systemowości (muszą tworzyć całość, do czegoś dążyć oraz 
obejmować współdziałaniem różne komórki, organizacje), kompletności (łączyć 
obszary, instrumenty i działania w celu uzyskania efektu synergii), konsekwencji 
(prowadzić do nakładania się osiągniętych rezultatów, czyli postępować w taki 
sposób, aby uzyskać efekt kuli śniegowej), spójności (z innymi celami, działaniami 
prowadzonymi w ramach innych jednostek czy też jednostek wyższego szczebla), 
ciągłości (zapewnić możliwość kontynuacji realizowanych zadań przez poszczegól-
ne kadencje), hierarchiczności (rozpoczynać od najważniejszych celów), selekcji 
(wybierać i podejmować tylko te działania, które są najskuteczniejsze, najefektyw-
niejsze).  
 Zakres wykorzystania poszczególnych instrumentów oraz realizacja zaplano-
wanych działań są tylko pochodną uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, spo-
łeczno-kulturowych i przyrodniczo-ekologicznych, jakie są niezbędne do rozwoju 
turystyki17. I to od tych determinant zależy w dużym stopniu zakres prowadzonej 
polityki turystycznej. Nie należy jednak zapominać, że o rozwoju turystyki na 
szczeblu lokalnym decyduje splot wielu czynników i uwarunkowań, na które wła-
dze jednostek samorządowych mają bezpośredni lub pośredni wpływ bądź takiego 
wpływu nie mają, lub jest on bardzo ograniczony18. 
 
 
3. Główne determinanty lokalnej polityki turystycznej  
 
 Zakres kreowania rozwoju turystyki przez władze jednostek samorządu teryto-
rialnego uzależniony jest od wielu czynników, wśród których do najistotniejszych 
zalicza się: posiadany potencjał geograficzny, infrastrukturalny, społeczny, finan-
sowy, organizacyjny i kadrowy. Analizując ostatni z wyżej wymienionych poten-
cjałów, należy wziąć pod uwagę (oprócz liczby osób zatrudnionych w obszarach 
mających realny wpływ na rozwój turystyki) również pozostałe komponenty stano-
wiące o wartości posiadanego kapitału ludzkiego, czyli kwalifikacje tych osób, na 
które składają się trzy grupy umiejętności: społeczne, techniczne i koncepcyjne19. 
Szczególne znaczenie mają umiejętności koncepcyjne. Pomimo iż w momencie 
rekrutacji są elementem najtrudniej diagnozowalnym i najmniej dostrzeganym, 
stanowią niezwykle ważny składnik kapitału ludzkiego, który w dużym stopniu 

                                                 
17  S. Ren, A. Wartecka-Ważyńska, Wyznaczniki polityki turystycznej w świetle polityki re-

gionalnej województwa lubuskiego, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4, s. 95–109.  
18  M. Słodowa-Hełpa, Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie, „Problemy Turysty-

ki” 2002, nr 3-4, s. 8.  
19  J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994, s. 35–36.  
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może warunkować uzyskanie przewagi danego miejsca nad innymi. Decydujące 
znaczenie ma inwencja pracowników, umiejętność analitycznego myślenia, progno-
zowania i planowania, w tym tworzenia planów, programów i innych dokumentów 
planistycznych, wyznaczania realnych celów, a następnie konsekwentnego dążenia 
do ich osiągnięcia. Wiedzy merytorycznej oraz umiejętności kreatywnych wymaga 
także dbanie o właściwy wizerunek gminy i prowadzenie skutecznej polityki pro-
mocyjnej. Innym istotnym elementem potencjału kadrowego są umiejętności spo-
łeczne, których wyrazem jest efektywna współpraca z różnego typu organizacjami, 
zarówno publicznymi, jak i prywatnymi czy też innymi jednostkami samorządo-
wymi różnych szczebli, jak również w obrębie stanowisk (komórek) w samej jed-
nostce terytorialnej. 
 Potencjał kadrowy nierozerwalnie wiąże się z potencjałem organizacyjnym, 
którego jednym z elementów jest umiejscowienie stanowisk w strukturze organiza-
cyjnej urzędów, ich rangi oraz zakresu przypisanych do nich kompetencji. Drugim 
są wzajemne relacje, jakie zachodzą między stanowiskami, komórkami, jednostka-
mi w obrębie tej samej organizacji lub na poszczególnych szczeblach zarządzania 
między pracownikami jednej jednostki samorządowej a innymi jednostkami czy 
podmiotami. Relacje te określane są jako więzi organizacyjne, wśród których wy-
różnia się sześć typów: służbową, statutową, motywacyjną, funkcjonalną, tech-
niczną, informacyjną, które różni stopień i charakter zależności20.  
 Kolejny potencjał niezbędny do rozwoju funkcji turystycznej gmin i powiatów 
to pozostające w dyspozycji środki finansowe i ich przeznaczenie. Do podstawo-
wych źródeł dochodu samorządów, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz innych przepisów prawnych, są21: wpływy z podatków, 
opłat, dochody z majątku, jednostek budżetowych, odsetki od posiadanych środków 
w bankach, udzielonych pożyczek, dywidendy, subwencje i dotacje celowe, udziały 
w podatkach stanowiących dochód państwa oraz inne dochody, w tym środki unijne 
i zwrotne (pożyczki i kredyty).  
 Poziom wydatków uzależniony jest od możliwości ich finansowania, a ich 
przeznaczenie – od potrzeb mieszkańców i przyjętej polityki społeczno-gospodar-
czej, w tym prowadzonej polityki turystycznej. O sytuacji finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego, oprócz wielkości środków pozostających do ich dyspo-
zycji, decyduje jeszcze ich struktura. Znaczny udział środków przekazywanych na 
realizację konkretnych zadań sprawia, iż ich przeznaczenie jest niezależne od decy-

                                                 
20  L. Jaczynowski, Kierowanie i działalność w organizacjach społecznych, Wydawnictwa 

Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, Warszawa 1995, s. 209–212. 
21  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991, nr 9, 

poz. 31 z późn. zm; Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego, Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. zm.; A. Kożuch, Z. Koszołko-Chomentowska, 
Budżet gminy jako instrument rozwoju lokalnego, w: Strategie rozwoju lokalnego, tom II, Aspekty 
instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 181. 
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zji podejmowanych przez władze lokalne, a tym samym pozbawia włodarzy danego 
terenu realnego wpływu na kształt wydatków w wyniku ograniczenia swobody 
alokacji22.  
 Potencjałem odmiennym od powyżej wskazanych jest lokalizacja. Aby odpo-
wiedzieć na pytanie, jak ważne dla rozwoju funkcji turystycznych jest położenie 
jednostek – wystarczy tylko wskazać te znajdujące się w górach, nad morzem czy 
jeziorami. Do najistotniejszych elementów potencjału geograficznego (środowi-
skowego) zalicza się ukształtowanie terenu, zbiorniki wodne i obszary leśne, ich 
rodzaje wraz z możliwością wykorzystania dla potrzeb turystyki i rekreacji23. Więk-
szość miejscowości, niezależnie od wielkości, nie jest w stanie samodzielnie za-
pewnić należytej atrakcyjności dla przyjezdnych, dlatego położenie tych miejsco-
wości nie jest tak istotne jak to, w jakiej okolicy się znajdują. Obecnie, w dobie 
rozwoju środków transportu większego znaczenia nabiera zaplecze geograficzne  
i przyrodnicze znajdujące się w odległości od jednej do dwóch godzin jazdy samo-
chodem, autokarem lub rowerem od miejsca noclegu turysty (jego bazy). Obszary 
te należy uznać za szczególnie istotne dla rozwoju turystyki miejscowości stano-
wiących centrum logistyczne turysty. Dlatego zakres współpracy między gminami 
powinien być tym większy, im bliżej miejsca przeznaczenia znajduje się turysta 
(ma bazę) oraz wynika z najczęściej wybieranego przez niego kierunku podróży.  
 Nawet przy znakomitych walorach terenu rozwój turystyki jest niemożliwy 
bez odpowiedniej infrastruktury. Zarówno potencjał kulturowy (społeczny), jak  
i infrastrukturalny stanowi bądź też jest częścią produktu turystycznego. Pierwszy 
ma charakter niematerialny i są to głównie organizowane lub współorganizowane 
przez jednostkę imprezy sportowe i kulturalne. Do drugiego zalicza się wszystkie 
elementy materialne służące turystyce, których funkcjonowanie pozostaje w gestii, 
chociaż częściowej, władz samorządowych.  
 
 
Podsumowanie  
 
Rozwój turystyki w gminach i powiatach wymaga podejścia kompleksowego, 
obejmującego różne sfery społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne wykraczające 
poza ramy poszczególnych jednostek terytorialnych. Szczególnie istotne dla rozwo-
ju turystyki w regionach wydaje się mieć tworzenie warunków, inicjowanie  
i współuczestnictwo w projektach turystycznych władz samorządowych. Przemy-
ślane działania na poziomie lokalnym sprzyjają tworzeniu fundamentów wykorzy-
stujących mocne strony jednostek dla budowania potencjału endogennego, opartego 

                                                 
22  M. Smoleń, Budżet samorządu terytorialnego jako instrument realizacji zadań gminy na 

przykładzie gminy Lipinki, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 11, s. 46. 
23  Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2005. 
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na współpracy różnych podmiotów. Ważnym, a często pomijanym, aspektem  
w konkurowaniu z innymi regionami jest wykorzystanie przez samorządy potencja-
łu organizacyjno-kadrowego. To często kapitał ludzki, jego wiedza, umiejętności  
i kreatywność decyduje o powodzeniu albo nie wielu inicjatyw turystycznych za-
równo w aspekcie organizacyjnym, jak i finansowym (obejmującym między innymi 
pozyskanie funduszy na ich realizację). Bezsporny jest fakt, że nie wszystkie gminy 
dysponują potencjałem sprzyjającym rozwojowi na ich obszarze turystyki masowej, 
ale to nie znaczy, że nie mogą wykorzystywać posiadanych atutów do stworzenia 
spójnej koncepcji polityki turystycznej, przyczyniając się tym samym do rozwoju 
społeczności lokalnych i regionalnych.  
 
 

TOURIST POLICY AT A LOCAL LEVEL – SCOPE, OBJECTIVES, 
ACTIVITIES AND DETERMINANTS 

 
 

Summary 
 
 In contemporary times when local authority units compete for limited resources, it 
is absolutely necessary yet insufficient to devise a cohesive tourist policy aimed at at-
tracting tourists (socio-economic development). Therefore, this study sought to place a 
tourist policy in a state policy. The scope and strength of influence of state and local 
authorities on the tourist policy were indicated. Parliamentary act objectives, strategies 
and programmes as well as determinants that condition this process were identified. 
Special attention was paid to the scope of activities that may be undertaken by heads of 
local authority units and carried out by means of available instruments. Apart from 
elements of shaping the tourist policy so that they can be utilised effectively, it is indis-
pensable to abide by the rules formulated in this work, as following them ought to con-
tribute to the optimal exploitation of the unit potential.  
 

Translated by Mirosław Zalech 
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FESTIWALE JAKO SPOSÓB  
NA TWORZENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rosnące znaczenie festiwali na arenie wydarzeń kulturalnych nie pozostaje 
bez wpływu na rynek turystyczny. Korzyści, jakie z festiwali może czerpać turysty-
ka, są wyjątkowe, należy tu między innymi wymienić: możliwość poszerzenia ofer-
ty produktów turystycznych, wydłużenie sezonu lub poszerzenie segmentu odbior-
ców. Festiwale umożliwiają publiczności spędzenie intensywnych i wyjątkowych 
chwil, dają możliwość spotkania z kulturą ludową, wysoką czy popularną, z arty-
stami z różnych stron świata, ze szczególnym motywem lub formą sztuki. Festiwale 
wraz z innymi wyjątkowymi wydarzeniami są jednym z głównych czynników przy-
ciągających turystów w określone miejsce i mogą mieć decydujące znaczenie przy 
wyborze celu podróży turystycznej.  
 Celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska festiwali pod kątem możli-
wości ich wykorzystania w tworzeniu, a przede wszystkim wzbogaceniu potencjału 
turystycznego miasta. Charakterystyka potencjału kulturalnego i jego odniesienie 
do potencjału turystycznego oraz krótkie omówienie cech turystyki eventowej  
i festiwali stanowią wprowadzenie do dalszych rozważań. W oparciu o literaturę 
oraz analizę dwóch festiwali – krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz 
Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu – podjęto próbę charakterystyki poten-
cjału turystycznego festiwali oraz zaproponowano kilka rozwiązań praktycznych 
dotyczących strategii zarządzania tymi wydarzeniami. 
 
 



Julia Ziółkowska 306 

1. Potencjał turystyczny i potencjał kulturalny miasta 
 
 Potencjał turystyczny, postrzegany w odniesieniu do konkretnego miasta czy 
miejsca, funkcjonuje w określonym czasie i w określonej przestrzeni, a więc  
w pewnej rzeczywistości. Tym, co tworzy tę rzeczywistość, są szeroko rozumiane 
zjawiska społeczno-kulturowe1. Potencjał turystyczny – w wąskim ujęciu – będzie 
tworzony przez atrakcje udostępnione turystom oraz infrastrukturę im towarzyszą-
cą. W szerokim ujęciu – potencjał turystyczny miasta lub miejsca będzie kreowany 
przede wszystkim przez panującą w nim atmosferę (atrakcyjność otoczenia, jakość 
kontaktów ze społecznością lokalną), ocenianą jako właściwa przez daną grupę 
odbiorców – turystów. W przypadku niektórych miast taka atmosfera jest rezulta-
tem wydarzeń historycznych i sięgającej wieków tradycji (np. Paryż słynący ze 
swojego dziedzictwa kulturowego i kulturowej atmosfery), w przypadku innych 
atmosfera może być wzmocniona efektem nowych, dobrze zaplanowanych działań 
celowych (np. konkretne działania promocyjne i inwestycyjne podejmowane przez 
Kraków). 
 Budowanie potencjału turystycznego opartego na kulturze przynosi wiele 
korzyści zarówno miastu jako jednostce administracyjnej, jak i jego mieszkańcom. 
Korzyści te są odczuwalne w wielu sferach – wizerunku miasta i atrakcyjności biz-
nesowej oraz oferty spędzania czasu wolnego i rozwoju kulturalnego mieszkańców. 
 Można stwierdzić, iż z punktu widzenia ekonomicznego rola kultury – jako 
podstawy do tworzenia potencjału turystycznego miasta – przejawia się w następu-
jących elementach: 

 w marce miasta (jako miejsca, w którym występują pewne elementy pożą-
dane, z nim kojarzone), 

 w przemyśle kultury (przynoszące korzyści ekonomiczne instytucje komer-
cyjne i niekomercyjne działające w sferze kultury), 

 atrakcyjnych miejscach „konsumpcji” kultury (m.in. teatry, muzea, restau-
racje), 

 atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych (m.in. festiwale, koncerty, spo-
tkania z artystami). 

 Potencjał kulturalny miasta tworzą przede wszystkim jego rdzenni mieszkańcy 
oraz działający w danym mieście twórcy kultury. W wymiarze instytucjonalnym 
będą to instytucje miejskie (jednostki organizacyjne miasta, biura i wydziały urzędu 
miejskiego, inne instytucje podległe), organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, 
fundacje, inne zrzeszenia) oraz organizacje komercyjne – rdzenne i „napływowe”, 
wykorzystujące udogodnienia oferowane przez dane miasto (galerie, agencje arty-
styczne). 

                                                 
1  C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Kraków 2005, s. 408. 
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 W związku z powyższym można zaproponować rozwiązanie, w którym, dzia-
łając celowo w kierunku tworzenia potencjału turystycznego lub jego poszerzenia 
(czy też urozmaicenia), miasto może oprzeć swoją strategię na kreowaniu wydarzeń 
kulturalnych (w tym festiwali). W dalszej części artykułu zostaną przytoczone dane, 
wskazujące na konkretne korzyści płynące ze stosowania takiej strategii. 
 
 
2. Turystyka eventowa i festiwale 
 
 W literaturze naukowej zagadnienie turystyki eventowej jest poruszane sto-
sunkowo od niedawna, jako początek pojawienia się tego pojęcia D. Getz2 wskazuje 
rok 1987. Ten sam autor opisuje turystykę eventową jako „planowanie, rozwój, 
marketing wydarzeń jako atrakcji turystycznych w celu maksymalizacji liczby tury-
stów uczestniczących w tych wydarzeniach jako atrakcjach pierwszo- lub drugo-
rzędnych”3. Ponadto w ramach turystyki eventowej wyróżnia on następujące głów-
ne zjawiska: wydarzenia biznesowe, wydarzenia sportowe, festiwale i inne święta 
kulturalne oraz igrzyska olimpijskie, wystawy światowe i inne wielkie wydarzenia4.  
 W związku z naciskiem kładzionym w niniejszym artykule na wydarzenia 
związane z kulturą turystyka eventowa będzie traktowana w szczególności jako 
zjawisko ze sfery turystyki i kultury wysokiej, jako rodzaj turystyki kulturowej.  
W zaproponowanym przez K. Buczkowską5 podziale turystyki kulturowej turystyka 
eventowa traktowana jest w węższy niż u Getza sposób i określana jest jako tury-
styka imprez i wydarzeń kulturalnych (umiejscowiona jest w ramach turystyki kul-
tury współczesnej). Niewątpliwie festiwal jest specyficzną formą uczestnictwa  
i organizacji wydarzeń kulturalnych, którą w typologii wydarzeń planowanych6 
zalicza się do sekcji kulturalnych obchodów/ kulturalnego świętowania (ang. cultu-
ral celebrations). Podejście do zjawiska festiwali jako do wydarzenia wyjątkowego 
(święto, obchody) zgodne jest ze źródłosłowem tego pojęcia. W. Kopaliński7 poda-
je, że jest to okresowa uroczystość złożona z imprez artystycznych, a łacińskie zna-
czenie słowa festival to „uroczystość muzyczna”. 
 Na podstawie dostępnej literatury oraz obserwacji można sporządzić ogólną 

                                                 
2  D. Getz, Event tourism: Definition, evolution and research, „Tourism Management” 

2008, nr 29, s. 403–428.  
3  R. Stokes, Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain, „Tourism 

Management” 2008, nr 29, s. 252–262. 
4  D. Getz, Event tourism…, op.cit., s. 403–428. 
5  K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 46. 
6  D. Getz, Event tourism…, op.cit., s. 403–428. 
7  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat Książki, War-

szawa 1999. 
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charakterystykę festiwalu, a mianowicie:  
 posiada on najczęściej wyraźny cel, dla którego został zorganizowany, jest 

świętowaniem konkretnego wydarzenia będącego jednocześnie motywem 
przewodnim (np. Festiwal Solidarności organizowany od 2008 roku Gdań-
sku w celu uczczenia porozumień sierpniowych); 

 jest okresem intensywnej aktywności, najczęściej trwa kilka dni, są jednak 
i takie festiwale, które trwają miesiąc (np. Musikfest Bremen). 

 Z punktu widzenia kreacji artystycznej i innowacyjności festiwal: 
 zachęca do eksperymentowania i tworzenia nowych artefaktów; 
 często stosuje różne formy prezentacji i lokalizacji wydarzeń, również te 

niekonwencjonalne (np. podczas Musicfest Bremen w 2002 roku jeden  
z koncertów odbywał się w opróżnionym basenie pływackim). 

 Z punktu widzenia ekonomicznego festiwal: 
 umożliwia dywersyfikację podaży i wydłużenie sezonu8; 
 pozwala rozszerzyć profil widowni, między innymi poprzez wyjście na-

przeciw publiczności dzięki rozmaitym formom lokalizacji (festiwal obej-
muje często swoim zasięgiem całe miasto lub region) oraz intensywnym 
działaniom marketingowym; 

 generuje zatrudnienie (tymczasowe i stałe) oraz promuje wolontariat (Mię-
dzynarodowy Festiwal w Edynburgu zatrudnia na stałe kilkadziesiąt osób, 
a w okresie realizacji festiwalu liczba zatrudnionych wzrasta wielokrotnie). 

 Fenomen dużej popularności festiwali jest zjawiskiem stosunkowo nowym na 
tle innych wydarzeń i imprez kulturalnych oraz na tle typowych form uprawiania 
turystyki kulturowej. Składa się na to kilka elementów, a przede wszystkim wzrost 
poziomu wykształcenia społeczeństw, specjalizacja zainteresowań oraz poszerzanie 
oferty festiwalowej miast i miejscowości na całym świecie9. Turyści poszukują 
wyjątkowych, elitarnych wrażeń, wynikających z niepowtarzalności uroczystości 
kulturalnych. Jak wskazują badania, wielu festiwalom towarzyszy charakterystycz-
na atmosfera, umożliwiająca widzom bliskie obcowanie z artystami, potęgowana 
przez wspólne przeżywanie wydarzeń w gronie osób o podobnych zainteresowa-
niach10,11.  

                                                 
8  L. Puczkó, T. Rátz, The Budapest Spring Festival: a Festival for Hungarians?, w: Cul-

tural Attractions and European Tourism, red. G. Richards, CAB International, 2001, s. 199–214. 
9  N. Arnold, Festival Tourism: Recognizing the Challenges; Linking Multiple Pathways 

between Global Villages of the New Century, w: Tourism in the 21st Century. Reflections on 
experience, red. B. Faulkner, G. Moscardo, E. Laws, Continuum, New York 2000, s. 130–162. 

10  L. Puczkó, T. Rátz, The Budapest Spring Festival: a Festival for Hungarians?, w: Cul-
tural Attractions and European Tourism, red. G. Richards, CAB International, 2001, s. 199–214. 

11  J. Gołębiewska, Uczestnictwo w kulturze a rozwój turystyki kulturowej, w: Komercjalizm 
turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, WSZ „Edukacja”, Wrocław 2008, s. 347–353.  
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3. Turystyczny potencjał festiwali 
 
 Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, wykorzystanie festiwali w kul-
turalnej ofercie turystycznej miasta może skutkować realnymi korzyściami – zosta-
ną one przedstawione na przykładzie dwóch festiwali – Międzynarodowego Festi-
walu w Edynburgu (Szkocja, Wielka Brytania) oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej 
w Krakowie. Wybór tych festiwali nie jest przypadkowy. Zarówno Festiwal Kultu-
ry Żydowskiej, jak i Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu są festiwalami o dłu-
giej, choć nieporównywalnej tradycji – Festiwal Kultury Żydowskiej istnieje od 
roku 1990, a więc od momentu powszechnego „uwolnienia” kultury polskiej z sys-
temowych ograniczeń, zaś Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu istnieje od 
1947 roku i – jak wskazują sami organizatorzy festiwalu – „powstał na gruzach II 
wojny światowej w celu stworzenia platformy dla rozkwitu ludzkiego ducha”12. 
Obydwa festiwale odnoszą się do dziedzictwa kulturowego Europy i nie ogranicza-
ją się do prezentowania tylko jednej formy sztuki, prezentując szerokie spektrum 
wydarzeń – koncerty kameralne, występy chórów, przedstawienia taneczne i te-
atralne, wystawy, spotkania z artystami, panele dyskusyjne oraz wiele innych. 
Getz13 w przeprowadzonej analizie obecnego stanu oraz perspektyw badań nad 
turystyką eventową wskazuje na analizę dokumentów jako jedną z możliwych do 
zastosowania metod badawczych przy podejmowaniu tematu strategii w kontekście 
tego typu turystyki. Ta właśnie metoda została przyjęta przy analizowaniu Między-
narodowego Festiwalu w Edynburgu oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej. Na po-
trzeby niniejszego artykułu wzięto pod uwagę raporty z lat 2008 i 2009, udostęp-
nione przez organizatorów festiwali na oficjalnych stronach internetowych oraz 
inne dostępne tam materiały źródłowe. 
 W poniższych tabelach (tabela 1 i 2) przedstawiono wyniki przeprowadzonej 
analizy. Jak można zauważyć, obydwa festiwale znacznie różnią się rozmiarami 
zarówno co do liczby wykonawców, jak i uczestników, jednak trzeba zaznaczyć, że 
obydwa są rozpoznawalne w swoich ojczyznach i na świecie. 
 

                                                 
12  Oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu,  

http://www.eif.co.uk, 15.01.2010. 
13  D. Getz, Event tourism…, op.cit., s. 403–428. 
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Tabela 1 
 

Informacje dotyczące Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu 
 

Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu 8–31 sierpnia  
2008 

14 sierpnia – 
6 września 2009 

Budżet (w milionach funtów) 9,0 9,6 

Liczba wykonawców 2 300 2 200 

Liczba wydarzeń  brak danych 180 

Wartość sprzedaży biletów (w milionach funtów) 2,63 2,58 

Liczba zarejestrowanych wejść 394 061 398 760 

Liczba publikacji na temat festiwalu brak danych 70 

Zagraniczna widownia (w % ogółu widowni) 13% 15% 

Obłożenie hoteli w okresie trwania festiwalu 88,9 91,3 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Edinburgh International Festival Annual 
Review 2008, 200914. 
 

Tabela 2 
 

Informacje dotyczące Festiwalu Kultury Żydowskiej 
 

Festiwal Kultury Żydowskiej 28 czerwca – 
6 lipca 2008 

27 czerwca – 
5 lipca 2009 

Budżet  brak danych brak danych 

Liczba wykonawców 140 177 

Liczba wydarzeń  213 202 

Wartość sprzedaży biletów  brak danych brak danych 

Liczba widzów (w tym zagraniczni) 25 000 30 000 

Liczba publikacji na temat festiwalu 130 brak danych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Festiwal Kultury Żydowskiej Raport Pro-
gramowy 2008, 200915. 
 
 Z punktu widzenia budowy potencjału turystycznego miasta w oparciu o fe-
stiwale dokonana analiza pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

                                                 
14  Edinburgh International Festival Annual Review 2008, http://www.eif.co.uk, 15.01.2010. 
15  18. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Raport programowy, 

http://www.jewishfestival.pl, 15.01.2010. 
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1. Obecność festiwali o randze krajowej i międzynarodowej może być czyn-
nie wykorzystywana w promocji miasta. Edynburg często zwany jest „mia-
stem festiwali” i wykorzystuje je w budowaniu oferty turystycznej (jeden  
z głównych punktów oferty umieszczonej na oficjalnej stronie internetowej 
brzmi Festiwale Edynburga)16. Wyraźnie widać, że w przypadku Krakowa 
festiwale również są ważnym elementem wizerunku – Festiwal Kultury 
Żydowskiej jest najwyżej ocenianym produktem turystycznym tego mia-
sta17. Warto również zaznaczyć, jak często informacja o mieście pojawia 
się w mediach dzięki publikacjom dotyczącym organizowanych festiwali. 
Widać to wyraźnie w przypadku Festiwalu Kultury Żydowskiej – w 2008 
roku pojawiło się 130 publikacji prasowych na jego temat, a ponadto kon-
cert Shalom na Szerokiej transmitowany w TVP Kultura oglądało 400 tys. 
widzów. W przypadku Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu w 2009 
roku było 70 publikacji, a wiele koncertów transmitowano w całej Europie 
i na świecie poprzez sieć BBC Radio i w telewizji Mezzo. 

2. Jak wskazują wyniki analizy dotyczącej Międzynarodowego Festiwalu  
w Edynburgu, korzyści wynikające z obecności festiwalu są dla branży tu-
rystycznej wyraźne. W okresie festiwalu obłożenie w hotelach Edynburga 
wyniosło odpowiednio 88,9% w 2008 roku i 91,3% w 2009 roku. Niestety 
niemożliwe jest odniesienie tych danych do lat, kiedy festiwalu nie było 
(festiwal odbywa się regularnie od 1947 roku), można jednak porównać te 
dane do średniego obłożenia hoteli w Szkocji, które w sierpniu 2008 roku 
wyniosło 78%18, tak więc „korzyść” Edynburga to prawie 11%. W przy-
padku Festiwalu Kultury Żydowskiej brak jest bezpośrednich danych ilu-
strujących wpływ tego wydarzenia na ruch turystyczny w Krakowie. Bio-
rąc jednak pod uwagę liczbę uczestników wydarzeń (odpowiednio 25 000  
i 30 000) oraz szczególny charakter tego festiwalu wskazujący na duże 
uczestnictwo światowej społeczności żydowskiej, można założyć, iż jest on 
licznie odwiedzany przez turystów.  

3. Wprowadzenie i promowanie festiwali w ramach oferty turystycznej miasta 
daje możliwość dywersyfikacji podaży turystycznej oraz wydłużenia sezo-
nu turystycznego. W przypadku omawianych festiwali nie można mówić  
o wydłużeniu sezonu, gdyż są to wydarzenia realizowane w miesiącach let-
nich. Efekt ten można jednak zaobserwować w przypadku innych festiwali 

                                                 
16  Oficjalna strona internetowa Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu, 

www.eif.co.uk, 15.01.2010. 
17  Turystyka w Krakowie. Raport z pierwszej edycji badań na temat sytuacji na rynku tury-

stycznym w Krakowie. Stowarzyszenie Forum dla Polski, http://www.turystykawkrakowie.pl, 
15.01.2010. 

18  Tourism in Scotland 2008, http://www.visitscotland.org, 15.01.2010. 
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organizowanych w Edynburgu i w Krakowie, również cieszących się du-
żym powodzeniem. 

 W oficjalnej ofercie turystycznej Edynburga znajduje się 17 festiwali, w tym 
min. Ceilidh Culture Festival organizowany na przełomie marca i kwietnia oraz 
Snowdrop Festival, organizowany w okresie od lutego do marca. Nacisk kładziony 
przez Kraków na wykorzystanie festiwali w wydłużeniu sezonu turystycznego wi-
dać na przykładzie zrealizowanej w telewizji CNN kampanii promocyjnej, gdzie 
wymieniano m.in. festiwal Misteria Paschalia, realizowany od 2004 roku w okresie 
Wielkiego Tygodnia, oraz festiwal Sacrum Profanum, organizowany we wrześniu. 
Przedstawione powyżej atuty związane z posiadaniem festiwali w zbiorze atrakcji 
turystycznych są wyraźnym argumentem na rzecz wspierania i szerzenia tej formy 
uprawiania turystyki.  
 
 
4. Implikacje praktyczne 
 
 Istotnym warunkiem właściwego wykorzystania potencjału festiwali jest za-
stosowanie odpowiedniej strategii „pozyskania” tych wydarzeń. Możliwości istnie-
jące w tym zakresie podaje Stokes19: stworzenie od podstaw nowego festiwalu skie-
rowanego do turystów, zaproszenie do miasta festiwalu, który już istnieje oraz 
wspieranie lokalnych inicjatyw. W pierwszym przypadku instytucją tworzącą festi-
wal może być instytucja działająca pod auspicjami miasta, tak jest m.in. w Krako-
wie, gdzie działa Krakowskie Biuro Festiwalowe odpowiedzialne za realizację czte-
rech festiwali. W drugim przypadku – festiwal jest tworzony i zarządzany przez 
instytucję niezależną od miasta (najczęściej komercyjną lub pozarządową), tutaj 
przykładem może być Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena organi-
zowany pierwotnie w Krakowie, następnie w Warszawie oraz gościnnie w innych 
miastach (m.in. Gdańsk) przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.  
W ostatnim przypadku miasto może wspierać inicjatywy lokalne – festiwale two-
rzone przez mniejsze instytucje kulturalne lub organizacje pozarządowe, specjalizu-
jące się w określonej dziedzinie sztuki lub zakresie kultury. Taka sytuacja ma miej-
sce w przypadku Festiwalu Kultury Żydowskiej, który jest organizowany przez 
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej i otrzymuje na swoją działalność 
dotacje od miasta Krakowa. 
 Aby wykorzystanie festiwali we wzbogaceniu potencjału turystycznego miasta 
było optymalne, potrzebna jest strategia łącząca możliwe sposoby tworzenia i pozy-
skiwania tych wydarzeń oraz metody zarządzania uzyskanym portfolio festiwali. 
Taką strategię mogłaby opracować oraz wdrażać specjalnie w tym celu utworzona 
instytucja o zasięgu miejskim lub regionalnym.  

                                                 
19  R. Stokes, Tourism strategy making…, op.cit., s. 252–262. 
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 Kolejnym zagadnieniem związanym z zarządzaniem portfolio festiwali będzie 
zakres ich oddziaływania pod kątem kreowania popytu i wartości. Z koncepcji bu-
dowania strategii turystyki eventowej w oparciu o portfolio wydarzeń opracowanej 
przez Getza20 wynika, iż największy popyt i największą wartość generują jednora-
zowe wielkie wydarzenia, następnie wydarzenia szczególnie związane z danym 
miejscem i z nim kojarzone, kolejno mniejszą wartość i zdolność generowania po-
pytu mają wydarzenia o charakterze regionalnym i lokalnym. W przypadku festiwa-
lu Kultury Żydowskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu mamy do 
czynienia z wydarzeniami ściśle związanymi z miejscem, w którym się odbywają. 
Przeniesienie Festiwalu Kultury Żydowskiej do innego miasta w Polsce byłoby 
niemożliwe, gdyż żadne inne miasto nie posiada równie bogatego dziedzictwa 
związanego z tą kulturą. Jednorazowe wydarzenia wielkiego formatu można pozy-
skać na drodze rywalizacji z innymi miastami, oferując dogodne zaplecze w postaci 
infrastruktury, wolontariuszy, wsparcia logistycznego i finansowego. Wśród wyda-
rzeń kulturalnych takich przykładów jest niewiele, a najwięcej można ich znaleźć 
wśród imprez sportowych.  
 Grupę podmiotów zainteresowanych obecnością festiwali w ofercie miasta 
tworzą jego mieszkańcy, instytucje organizujące festiwale, przedsiębiorcy branży 
turystycznej oraz przede wszystkim turyści. Każda z tych grup będzie miała od-
dzielne oczekiwania co do samych festiwali, jak również co do korzyści wynikają-
cych z ich realizacji oraz z uczestnictwa w tych wydarzeniach. Ustalenie tych ocze-
kiwań i korzyści jest bardzo istotne, jeżeli chcemy uniknąć konfliktów wynikają-
cych ze sprzeczności interesów – dla turystów wydarzenie wysokiej rangi będzie 
nieocenioną atrakcją, a dla mieszkańców może rodzić problemy związane z komu-
nikacją i z innymi ważnymi aspektami życia codziennego.  
 Szeroka gama możliwości w zakresie organizowania festiwali daje szansę 
wielu miastom i miejscowościom stworzenia własnego, niepowtarzalnego zestawu 
tych wydarzeń w celu wzbogacenia już istniejącej oferty produktów turystycznych 
lub stworzenia takiej oferty od podstaw. Warunkiem sukcesu jest umiejętny plan 
zarządzania tymi wydarzeniami oraz uwzględnienie potrzeb poszczególnych grup 
interesów. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zbudowanie urozmaiconego portfolio festiwali oraz właściwe nim zarządzanie 
stanowi wyzwanie dla każdego miasta, które chce liczyć się na arenie destynacji 
turystycznych. Umiejętne wykorzystanie już istniejącej oferty festiwali oraz stwo-
rzenie lub przyciągnięcie nowych wydarzeń tego typu nie jest zadaniem łatwym, 

                                                 
20  D. Getz, Event tourism…, op.cit., s. 403–428. 
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jednak, jak dowodzą liczne przykłady, jest to zadanie możliwe do wykonania. 
Edynburg i Kraków pokazują, iż poziom atrakcyjności osiągnięty dzięki obecności 
festiwali może być naprawdę wysoki, a ich wykorzystanie w tworzeniu turystycz-
nego wizerunku miasta przynosi wymierne korzyści. Festiwale są wydarzeniami 
wyjątkowymi, tworzonymi przez wyjątkowych ludzi i skierowanymi do wyjątkowej 
publiczności. Można śmiało stwierdzić, iż miasta i miejscowości, w których się 
odbywają, również stają się wyjątkowe. 
 
 

FESTIVALS – A WAY TO CREATE TOURISM POTENTIAL 
 
 

Summary 
 
 The article concentrates on event tourism, especially festivals as possible means to 
create the tourism potential of a city. Basing on literature and research the phenomenon 
of festivals is analysed toward possible use of this form of cultural tourism in creating 
tourism attractiveness of a destination. The example of two festivals is brought to show 
practical implications that concern possible strategies and management issues for cities 
to develop a tourism potential based on festival tourism.  
 

Translated by Julia Ziółkowska 
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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA  
ORAZ EKONOMICZNA TURYSTÓW UCZESTNICZĄCYCH  

W POZAEUROPEJSKICH WYCIECZKACH POZNAWCZYCH 
 
 
 
 Współczesna pozaeuropejska turystyka poznawcza Polaków ma historię dość 
krótką. Przed zmianami ustrojowymi, jakie nastąpiły w Polsce w 1989 roku, orga-
nizacja, struktury i sposób funkcjonowania gospodarki nie pozwalały na swobodne 
podróże poza granice kraju, zwłaszcza na inne kontynenty. Nowe możliwości, nie-
ograniczone programem politycznym wyłoniły turystów nastawionych na konkret-
ny rodzaj turystyki. Między innymi wytworzyła się grupa zwolenników turystyki 
poznawczej, wyrażająca chęć poznania innych regionów świata. Niedostępne do-
tychczas dla większości społeczeństwa odległe, egzotyczne kraje stały się szczegól-
nym przedmiotem zainteresowania. 
 Dla określenia sylwetki turystów uczestniczących w poznawczej turystyce 
pozaeuropejskiej przeprowadzono badania empiryczne. Wykorzystano w tym celu 
informacje, jakimi dysponowały biura podróży i przeanalizowano grupę 2953 tury-
stów, którzy w latach 1998–2002 podpisali z biurem Logos Tour (funkcjonującym 
później pod nazwą Logos Travel) umowę o świadczenie usług turystycznych. 
 Na podstawie uzyskanych danych określona została struktura wieku i płci 
turystów, stan cywilny, poziom wykształcenia oraz sytuacja materialna, aktywność 
zawodowa, miejsce zamieszkania (według wielkości miejscowości) i struktura osób 
towarzyszących. Badania dotyczyły turystów uczestniczących w wycieczkach na 
wszystkie kontynenty świata. 
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1. Struktura wieku i płci 
 
 Struktura wieku turystów była zróżnicowana, a jej charakterystyczną cechą 
okazała się wyraźna dominacja osób w wieku produkcyjnym1, co nie budzi zdzi-
wienia. Osoby te stanowiły 74,21% turystów badanej próby. 
Dane przedstawione w tabeli 1 pokazują, że najliczniej reprezentowaną grupą wie-
kową turystów były osoby w wieku od 41 do 60 lat (54%). Kolejne pod względem 
liczebności grupy wiekowe stanowiły osoby powyżej 60. roku życia (23%) oraz 
osoby w wieku od 21 do 40 lat (20%). Zdecydowanie najmniejszą intensywnością 
podróżowania charakteryzowały się osoby najstarsze i poniżej 20. roku życia. 
 

Tabela 1 
 

Struktura płci według kategorii wiekowych wśród badanych turystów 
 

Grupy wiekowe Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

osoby w % osoby w % 
poniżej 20 lat 37 2,3 26 1,9 

21-40 314 19,7 267 19,6 

41-60 912 57,3 703 51,6 

61-80 326 20,5 359 26,4 

powyżej 80 lat 3 0,2 6 0,4 

ogółem 1592 53,9 1361 46,1 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Na 2953 przebadanych turystów 53,9% to kobiety, co stanowiło nieznaczną 
większość. Analizując strukturę płci według grup wiekowych, można było zaob-
serwować zdecydowaną przewagę kobiet nad mężczyznami w grupie najmłodszej, 
czyli osób w wieku poniżej 20 lat (142 kobiety na 100 mężczyzn), która utrzymy-
wała się również w grupach wiekowych od 21 do 40 lat (118/100) oraz w grupie od 
41 do 60 lat (130/100). Natomiast w grupach powyżej 60 lat proporcja ta zdecydo-
wanie malała – dla grupy od 61 lat do 80 wynosiła 91, a dla grupy powyżej 80 lat 
zaledwie 50. 
 Przeprowadzone badania wykazują, że struktura płci według grup wiekowych 
wśród przebadanych turystów nie nawiązywała do struktury płci ludności w Polsce 

                                                 
1  Dla potrzeb niniejszej pracy, osobami w wieku produkcyjnym są osoby w wieku od 21 

do 60 lat, natomiast w wieku poprodukcyjnym – powyżej 60 lat. 



Charakterystyka społeczno-demograficzna oraz ekonomiczna… 319

ogółem (por. tabela 2). W dwóch najmłodszych grupach osób podróżujących istnia-
ła przewaga kobiet nad mężczyznami, natomiast wśród ogólnej liczby Polaków 
proporcje te kształtowały się odwrotnie – większa liczba mężczyzn przypadała na 
liczbę kobiet w tych właśnie grupach wiekowych. Natomiast w obu przypadkach 
(tj. wśród turystów, jak i Polaków ogółem) w grupie wiekowej 41-60 lat liczba 
kobiet była większa od liczby mężczyzn, jednak wśród turystów wskaźnik ten był 
wyższy. Wśród turystów grupy wiekowej powyżej lat 60 dominowali mężczyźni, 
natomiast w tej grupie wiekowej ludności Polski zdecydowanie dominowały kobie-
ty. 
 Jak dowodzą badania kliniczne i przeprowadzane ankiety, mężczyźni w star-
szym wieku mają większą zdolność poruszania się od kobiet i swobodę w zakresie 
samoobsługi. Dodatkowo wśród osób powyżej 60. roku życia odsetek mężczyzn 
całkowicie zdrowych jest dwukrotnie wyższy niż ma to miejsce w przypadku ko-
biet2. 
 

Tabela 2 
 
Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn według grup wiekowych wśród badanych 

turystów i w Polsce 
 

Grupy wiekowe Wśród turystów W Polsce Różnica turystów/  
ludności ogółem 

poniżej 20 lat 142,3 96,0 +46,3 
21-40 117,6 98,0 +19,6 
41-60 129,7 108,0 +21,7 
61-80 90,8 152,0 -80,6 
powyżej 80 lat 50,0
ogółem 117,0 105,0 +12,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2002. 
 
 Oznacza to, że dalekie podróże, które są dla osób w starszym wieku związane 
z pewnym wysiłkiem fizycznym, są gorzej znoszone przez kobiety niż przez męż-
czyzn. Mimo wskazanych ograniczeń i utrudnień wśród uczestników wycieczek 
pozaeuropejskich w analizowanym przypadku odsetek ludzi starszych, tj. powyżej 
60. roku życia (24%), był dość znaczny. Co więcej, wśród osób wybierających się 
na wycieczki turystyczne zorganizowane przez biura podróży udział turystów po-
między 60. a 80. rokiem życia systematycznie wzrastał. Taki wniosek w odniesie-
niu do zmian w strukturze wiekowej turystów sformułował R. Dann, badając dyna-

                                                 
2  H. Balicka-Kozłowska, Potrzeby socjalne ludzi starszych oraz ich zaspokajanie, Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1981. 
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mikę zmian demograficznych wśród turystów podróżujących po całym świecie3.  
 Po dokonaniu analizy struktury turystów według wieku i płci w poszczegól-
nych latach w okresie 1998–2002 zauważono, że jedyną grupą, która notowała 
wzrost we wszystkich latach, były kobiety w wieku od 41 do 60 lat (+2,3%) (rysu-
nek 1). Pomimo że wzrost był niewielki, grupa ta była zdecydowanie najliczniejsza 
we wszystkich odbytych wycieczkach. Również mężczyźni powyżej 60. roku życia 
stanowili grupę, która we wszystkich latach uczestniczyła w wycieczkach na po-
dobnym poziomie. Uczestnictwo kobiet powyżej 60. roku życia było wyższe w 
latach 2000–2002 niż w latach 1998–1999, jednak po 2000 roku ich udział uległ 
nieznacznemu obniżeniu. Mężczyźni w wieku od 41 do 60 lat stanowili drugą naj-
większą grupę wiekową uczestniczącą w wycieczkach w latach 1998–2002, a ich 
udział w ogólnej liczbie wyjazdów nie ulegał istotnym zmianom (wahał się pomię-
dzy 23,3% a 26,6%). 
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Rys. 1. Uczestnictwo turystów w wycieczkach pozaeuropejskich według wieku i płci  
w latach 1998–2002 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                 
3  G.M.S. Dann, Senior Tourism, “Annals of Tourism Research” 2001, vol. 28. 
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 W grupie wiekowej od 27 do 40 lat, z wyjątkiem 1999 roku, zawsze w wy-
cieczkach uczestniczyło więcej kobiet niż mężczyzn, natomiast w grupie najmłod-
szej – do 26 lat, jedynie w 2001 roku wyjechało więcej mężczyzn niż kobiet.  
W pozostałych latach uczestnictwo turystów w tej grupie wiekowej było takie samo 
dla kobiet i mężczyzn (1999, 2000) lub wyższe dla kobiet (1998, 2002). 
 
 
2. Stan cywilny 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że zdecydowana 
większość turystów udających się na wycieczki pozaeuropejskie to osoby pozosta-
jące w związkach małżeńskich (76,6%). Pozostałe osoby (23,4%) to osoby w stanie 
wolnym4. 
 Interesujących informacji dostarcza analiza struktury stanu cywilnego według 
wyodrębnionych grup wiekowych (tabela 3). 
 

Tabela 3 
 

Struktura stanu cywilnego badanych turystów według grup wiekowych 
 

 
 

Grupy  
wiekowe 

Udziały procentowe: 

turystów będących 
w związku małżeń-
skim w stosunku 

do ogółu w grupie 
wiekowej 

mężczyzn w związ-
ku małżeńskim w 

stosunku do ogólnej 
liczby mężczyzn  

w grupie wiekowej 

kobiet w związku 
małżeńskim w sto-
sunku do ogólnej 

liczby kobiet w gru-
pie wiekowej 

poniżej 26 lat 75,0% 0,0% 49,0% 

26-40 60,5% 66,6% 57,1% 

41-60 83,0% 89,1% 77,7% 

powyżej 60 lat 80,0% 81,8% 77,7% 

ogółem 76,6% 84,2% 70,5% 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższy udział osób pozostających 

                                                 
4  W strukturze stanu cywilnego wyróżnia się 5 kategorii: małżeński, wolny, wdowi, roz-

wiedziony i separowany. Dla potrzeb pracy wyróżniono jednak tylko 2 podstawowe: stan małżeń-
ski oraz stan wolny (powstał wskutek połączenia stanu wolnego, wdowiego, rozwiedzionego  
i separowanego). 
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w związku małżeńskim był w grupie turystów w wieku powyżej 61 lat (80%),  
a najniższy w grupie najmłodszej, czyli turystów mających poniżej 26 lat (75%), 
choć różnice w tym względzie były niewielkie. W tej grupie wszyscy mężczyźni 
pozostawali w stanie wolnym, a prawie połowa turystek była zamężna. Odmiennie 
sytuacja przedstawiała się w pozostałych grupach wiekowych, gdzie liczba żona-
tych mężczyzn była zawsze wyższa od liczby związanych kobiet w poszczególnej 
grupie. 
 Porównując wiek turystów pozostających w związku małżeńskim do danych 
dotyczących stanu cywilnego ogółu ludności w kraju (według grup wiekowych), 
można zauważyć, że w większości grup wiekowych odsetek osób związanych 
wśród turystów był większy niż odsetek małżeństw wśród ogółu ludności (por. 
tabela 4). Przede wszystkim dość znaczne różnice były w grupie ludności najmłod-
szej i najstarszej. Aż 75% przebadanych turystów w wieku poniżej 26 lat pozosta-
wało w związkach małżeńskich, podczas gdy ludność ogółem w tej samej grupie 
wiekowej była zamężna lub żonata tylko w 15,5% (różnica +59,5%). W grupie 
powyżej 60 lat odsetek turystów pozostających w związkach małżeńskich był rów-
nież wyższy niż ludności ogółem w tej samej grupie wiekowej (+14,5%). Jedynie  
w grupie 26-40 lat odsetek małżeństw był mniejszy wśród turystów niż wśród lud-
ności ogółem (-17,2%). 
 

Tabela 4 
 

Odsetek małżeństw według grup wiekowych wśród badanych turystów w Polsce 
 

 
 

Grupy 
wiekowe 

Udziały procentowe:  
Różnica tury-
stów/ludności 

ogółem 

turystów będących  
w związku małżeńskim 

w stosunku do ogółu  
w grupie wiekowej 

ludności ogółem będącej 
w związku małżeńskim 
w stosunku do grupy 

wiekowej 

poniżej 26 lat 75,0% 15,5% +59,5% 

26-40 60,5% 77,7% -17,2% 

41-60 83,0% 81,7% +1,3% 

powyżej 60 lat 80,0% 57,1% +22,9% 

ogółem 76,6% 62,1% +14,5% 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wyniku Spisu Powszechnego (1995). 
 
 Z przeprowadzonych badań wynika, iż osoby wolne wykazywały znacznie 
mniejszą aktywność uczestnictwa w wycieczkach zagranicznych niż osoby pozosta-
jące w związkach małżeńskich. Była to zależność wspólna dla poszczególnych grup 
wiekowych. Relatywnie wyższy udział turystów „związanych” w grupie najmłod-
szej i najstarszej wynikał przede wszystkim ze wspólnych wyjazdów małżonków na 
początku i pod koniec wspólnej drogi życiowej (tabela 5). 
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Tabela 5 
 
Struktura turystów podróżujących z osobami towarzyszącymi według grup wiekowych 

 
Grupy  

wiekowe 
Podróżują-

cych z współ-
małżonkiem 

Podróżu-
jących 

samotnie 

Podróżują-
cych 

z rodziną 

Podróżują-
cych z przy-

jaciółmi 

Podróżujących 
w związkach 
pozamałżeń-

skich 
poniżej  
26 lat 

8,0% 20,0% 68,0% – 4,0% 

26-40  31,2% 45,2% 1,1% 11,8% 10,7% 
41-60 55,0% 24,4% 6,2% 11,3% 3,1% 
powyżej  
60 lat 

36,3% 50,4% 1,1% 10,1% 2,1% 

ogółem 44,7% 33,1% 7,3% 10,6% 4,3% 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Jak wykazano wcześniej, najwięcej osób pozostających w związku małżeń-
skim było w grupie wiekowej od 41 do 60 lat i powyżej 60 lat. Ci właśnie turyści 
podróżowali najczęściej ze swoim współmałżonkiem. W grupie turystów młod-
szych, w wieku od 26 do 40 lat, przeważały osoby, które na wycieczkę wybrały się 
same, z przyjaciółmi lub z osobą, z którą pozostawały w związku nieformalnym. 
Osoby poniżej 26. roku życia przeważnie nie mają możliwości samodzielnego sfi-
nansowania dalekich wycieczek pozaeuropejskich, więc podróżowały przede 
wszystkim z rodzicami. 
 
 
3. Poziom wykształcenia oraz sytuacja materialna 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań (tabela 6) wskazują na wyraźną przewagę 
uczestnictwa w podróżach zagranicznych osób z wyższym wykształceniem 
(82,1%), natomiast osób z wykształceniem średnim i poniżej średniego było zdecy-
dowanie mniej (17,9%). Największy odsetek osób z wykształceniem wyższym był 
w grupie wiekowej 41-60 lat (55,3%), a najniższy w grupie poniżej 26 lat (2,4%)  
i w grupie powyżej 61 lat (6,5%). Jest to po części zrozumiałe, bowiem osoby mło-
de znajdują się dopiero na etapie zdobywania wykształcenia. Dane te potwierdzają 
badania przeprowadzone przez GUS w 2001 roku, w których stwierdzono, że naj-
większą grupę osób podróżujących za granicę stanowili podróżujący z wykształce-
niem wyższym5. 

                                                 
5  Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003. 
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Tabela 6 
 

Struktura wykształcenia badanych turystów według grup wiekowych 
 

 
Grupy wiekowe 

Udziały procentowe: 

Turystów z wykształceniem 
średnim i niższym 

Turystów z wykształceniem 
powyżej średniego 

poniżej 26 lat 3,2% 2,4% 

26-40 4,9% 17,9% 

41-60 8,9% 55,3% 

powyżej 60 lat 0,9% 6,5% 

ogółem 17,9% 82,1% 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 7 
 

Struktura wykształcenia badanych turystów według płci 
 

 Udziały procentowe: 

turystów z wykształceniem 
średnim i niższym 

turystów z wykształceniem po-
wyżej średniego 

ogółem  17,9% 82,1% 

kobiety  15,6% 84,4% 

mężczyźni  20,3% 79,7% 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Porównując udział osób według posiadanego wykształcenia i płci (tabela 7), 
należy stwierdzić, że wśród turystów przeważały kobiety z wykształceniem wyż-
szym (84,4%), natomiast w grupie z wykształceniem średnim i niższym przeważali 
mężczyźni (20,3%). Nie podlega dyskusji fakt, że na ujawnianie się i na formę za-
spokajania potrzeb turystyczno-wypoczynkowych ma wpływ poziom zamożności. 
Wypoczynek mieszkańców aglomeracji na obszarach odleglejszych od miejsca 
zamieszkania jest, według E. Dziegeć i S. Liszewskiego, świadectwem nie tylko 
potrzeb wypoczynkowych, ale głównie możliwości ekonomicznych i organizacyj-
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nych mieszkańców6. 
 Ze względu na wysoki koszt imprez turystycznych grupa turystów podlegająca 
badaniu została zapytana o poziom dochodów. Badanie sytuacji materialnej tury-
stów było z wielu przyczyn utrudnione. Przede wszystkim barierą była niechęć do 
ujawniania swojej sytuacji materialnej. W tej sytuacji posłużono się pytaniami  
o charakterze subiektywno-wartościującymi stosując prostą skalę oceny dochodów, 
mając świadomość niedoskonałości tego rodzaju rozwiązania (tabela 8). 
 Zarówno większość turystów z wykształceniem średnim i niższym, jak i tury-
ści z wykształceniem powyżej średniego, uważali swoje dochody za średnie (68,2% 
i 57,4%). Potwierdza to badania sytuacji materialnej Polaków, którzy w większości 
uznają swoje dochody właśnie za średnie. Dochód niski występował częściej  
u turystów z wykształceniem średnim i niższym (9,1%), a dochód uznawany za 
wysoki częściej był przypisywany turystom z wykształceniem powyżej średniego. 
 

Tabela 8 
 

Dochód turystów według subiektywnej oceny 
 
   

Dochód 
Udziały procentowe: 

turystów z wykształceniem 
średnim i niższym 

turystów z wykształceniem  
powyżej średniego 

niski 9,1% 4,0% 

średni  68,2% 57,4% 

wysoki  22,7% 38,6% 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Z analizy wynika, że posiadany poziom wykształcenia jest aktualnie w Polsce 
czynnikiem wyraźnie determinującym poziom dochodów, zaś dochody czynnikiem 
wpływającym na formę i miejsce wypoczynku. Przeprowadzone badanie pozwala 
stwierdzić, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia wyraźnie wzrasta również 
poziom dochodów, a co za tym idzie, rośnie udział w ruchu turystycznym. 
 Aby móc określić wartość „dochodu średniego”, zostały przeanalizowane 
przeciętne miesięczne przychody i rozchody gospodarstw domowych w Polsce  
w 2002 roku i wydatki Polaków na turystykę7.  
 Analiza wykazała, że grupy społeczne, które przeznaczały najwyższą kwotę 

                                                 
6  E. Dziegeć, S. Liszewski, Wyjazdy wakacyjno-urlopowe mieszkańców Łodzi, Acta Univ. 

Łódź, „Turyzm”, z. 1, Łódź 2001. 
7  Budżety gospodarstw domowych w 2002 r., GUS, Warszawa 2003. 
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na turystykę zorganizowaną, to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobot-
niczych (17,8 zł/miesiąc) oraz osoby pracujące na własny rachunek (14,2 
zł/miesiąc). Trzecią grupę, która przeznaczała już zdecydowanie mniejszą kwotę na 
wycieczki, stanowili emeryci (4,67 zł/miesiąc), co może potwierdzać ich dość 
znaczną aktywność turystyczną. Najmniej wydatków na turystykę przeznaczali 
rolnicy (1,62 zł/miesiąc) i renciści (2,13 zł/miesiąc), co jest wynikiem ich bardzo 
małego zainteresowania wycieczkami zorganizowanymi (w przypadku rencistów 
jest to raczej zrozumiałe, gdyż wynika to prawdopodobnie z ich możliwości zdro-
wotnych). 
 Przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny miesięczne dochody Pola-
ków odbiegają jednak znacznie od cen wycieczek pozaeuropejskich, które są naj-
droższym produktem oferowanym na polskim rynku turystycznym. W związku  
z tym można je uznać nadal za towar luksusowy, na który stać tylko nieliczną część 
naszego społeczeństwa. Odpowiedzi osób ankietowanych, które uznały, że ich mie-
sięczny dochód jest „średni”, stanowiły prawdopodobnie absolutnie niereprezenta-
tywną charakterystykę w stosunku do ogólnej średniej krajowej, a odczucia ankie-
towanych były subiektywne. 
 
 
4. Aktywność zawodowa 
 
 Wśród badanej grupy turystów wyróżniono grupę osób aktywnych zawodowo 
i grupę osób nieaktywnych zawodowo. Na 1435 osób biorących udział w wyciecz-
kach pozaeuropejskich 69,72% stanowiły osoby aktywne zawodowo, będące  
w grupie wiekowej 26-60 lat, a aż 30,28% stanowiły grupę osób niepracujących. 
 Szczegółowa analiza dostarcza bardzo interesujących informacji dotyczących 
struktury turystów aktywnych zawodowo8 (tabela 9). Największą grupę, bo aż 20% 
ogółu, stanowiły osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czyli właści-
ciele prywatnych firm. Drugą najaktywniejszą w wycieczkach grupą zawodową 
byli lekarze (14,1%), a następnie odpowiednio: prawnicy i nauczyciele (12,3%  
i 12,5%), z czego nauczyciele akademiccy stanowili 37,6% osób zaliczonych do tej 
grupy, inżynierowie (7,8%), ekonomiści (7,5%) i urzędnicy (5,7%), a także osoby 
zajmujące stanowiska kierownicze – menedżerowie (4,5%). 
 

                                                 
8  Aktywność zawodowa dotyczy formy aktywności zawodowej, a nie statusu zawodowe-

go. 
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Tabela 9 
 

Struktura turystów aktywnych zawodowo 
 

Wykonywany zawód Liczba osób % udział w ogólnej liczbie osób 
właściciel firmy 205 20,4 
lekarz 142 14,1 
nauczyciel 125 12,5 
prawnik 123 12,3 
inżynier 78 7,8 
ekonomista 75 7,5 
urzędnik 57 5,7 
menedżer 45 4,5 
inni 153 15,2 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Grupę osób nieaktywnych zawodowo tworzyli przede wszystkim, co jest 
oczywiste, turyści z najstarszej i najmłodszej grupy wiekowej. Największy udział 
mieli emeryci i renciści (72%). Dużą grupę stanowili także uczniowie (17%), którzy 
swoje podróże turystyczne odbywali przeważnie z rodzicami ponoszącymi koszty 
wycieczki. Trzecią grupę (11%) stanowili rentierzy i kobiety uczestniczące w po-
dróżach turystycznych wraz z mężami, na co dzień zajmujące się prowadzeniem 
gospodarstw domowych. 
 Przytoczone powyżej dane pokazują, że o aktywności turystycznej decyduje 
nie tylko zamożność, ale także status zawodowy. Jednoznacznie można stwierdzić, 
że uczestnikami wycieczek zagranicznych są przede wszystkim biznesmeni oraz 
osoby z kręgów inteligenckich, zwłaszcza lekarze, nauczyciele i prawnicy. Charak-
terystyczny jest także stosunkowo niski udział wśród turystów grupy nieaktywnych 
zawodowo uczniów szkół średnich i studentów. Ta grupa osób wykazuje jednak 
tendencję do wyjazdów indywidualnych, mniej kosztownych, często połączonych  
z zarobkiem (work&travel), organizowanych indywidualnie w najbardziej odpo-
wiednim terminie. 
 
 
5. Miejsce zamieszkania 
 
 Wśród osób uczestniczących w podróżach turystycznych największy odsetek 
przypadał na mieszkańców miast, których liczba ludności liczyła powyżej 500 tys. 
osób (rysunek 2).  
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Rys. 2. Miejsce zamieszkania turystów według wielkości miejscowości 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Były to następujące miasta: Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków i Wrocław 
(39,4%). Co ważne, bardzo duży odsetek osób podróżujących mieszka także  
w miejscowościach małych, liczących do 10 tys. mieszkańców. Są to głównie miej-
scowości położone w najbliższym sąsiedztwie dużych aglomeracji, gdzie dostęp-
ność usług turystycznych jest bardzo wysoka. Najmniejszą aktywnością turystyczną 
charakteryzują się osoby mieszkające w miejscowościach od 25 tys. do 50 tys. 
mieszkańców (5,3%) oraz od 10 tys. mieszkańców do 25 tys. mieszkańców (8,0%)  
i miastach od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców. Niestety, w mniejszych miejscowo-
ściach w Polsce dostęp do usług turystycznych oferujących podróże zagraniczne 
jest nadal dość ograniczony. Nie ma także wystarczającej liczby pośredników 
sprzedających tego typu wycieczki i dlatego potencjalni turyści albo rezygnują  
z usług, albo są zmuszeni kierować się bezpośrednio do biur organizatorów turysty-
ki zagranicznej położonych w innych miastach Polski. Zastanawia natomiast niska 
aktywność turystyczna osób z miast dużych i średnich. Relatywnie duży udział 
turystów z miast małych wynika prawdopodobnie z dużego prestiżu społecznego, 
jakim cieszą się uczestnicy wycieczek zagranicznych. 
 Udział turystów w wycieczkach pozaeuropejskich w poszczególnych latach 
potwierdza wcześniejsze wnioski, iż największą grupę podróżujących stanowią 
osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Udział turystów z tych miejscowości 
we wszystkich latach przekraczał 35% (rysunek 3). Można jednak zauważyć, że  
w żadnym z kolejnych lat liczba turystów z miast powyżej 500 tys. mieszkańców 
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nie przekroczyła wartości z 1998 roku. Wzrosła natomiast liczba uczestników  
z miast od 250 do 500 tys., od 100 do 250 tys. i poniżej 10 tys. mieszkańców.  
W latach 1998-2001 najmniejszy udział w wycieczkach mieli turyści z miast od 25 
do 50 tys. mieszkańców, który wzrósł w roku 2002 do 6,1%. Również z roku na rok 
wzrastał lub utrzymywał się na podobnym poziomie udział w wycieczkach tury-
stów z miejscowości najmniejszych. W 2000 roku, w którym odnotowano najwięk-
szą liczbę wyjazdów, można zauważyć było spadek uczestnictwa w wycieczkach  
w stosunku do 1999 roku tylko w dwóch grupach: z największych miast (-3,2%)  
i miast od 10 do 25 tys. mieszkańców (2,4%). Z kolei w 2001 roku tylko mieszkań-
cy miast powyżej 500 tys. uczestniczyli w wycieczkach w większej liczbie niż  
w 2000 roku (+7,0%). Turyści z wszystkich innych miejscowości w 2001 roku 
ograniczyli swoje wyjazdy: z miast 250-500 tys. mieszkańców i miast 25-50 tys. 
mieszkańców o 1,8%, z miast od 100-250 tys. mieszkańców o 2,1%, z miast 50-100 
tys. mieszkańców o 0,6%, z miast 25-50 tys. mieszkańców o 0,3% i z miast do  
10 tys. mieszkańców o 0,4%. 
 

 
 

Rys. 3. Uczestnictwo turystów w wycieczkach pozaeuropejskich według wielkości 
miast w latach 1998–2002 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analiza struktury społeczno-demograficznej oraz ekonomicznej turystów 
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wyraźnie wskazuje, jakie osoby są najbardziej zainteresowane wyjazdami poznaw-
czymi do krajów pozaeuropejskich. Są to przede wszystkim turyści w wieku od 41 
do 60 lat i starsi, aktywni zawodowo, z wyższym wykształceniem, pochodzący  
z największych miast. Ich wiek, aktywność zawodowa, miejsce zamieszkania rów-
nież wpływają na kierunek wycieczki, długość pobytu oraz sezon, w którym 
uczestniczą w podróży. Można się spodziewać, że wzrośnie liczba turystów w star-
szym wieku (seniorzy będą zdrowsi i będą dysponować wyższym dochodem niż 
dotychczas) i ich popyt na usługi turystyczne będzie prawdopodobnie wzrastać 
szybciej niż ogólny popyt na produkty sektora turystycznego. W konsekwencji: 

 wzrosną wymagania odnośnie do jakości, wygody i bezpieczeństwa, 
 wzrośnie popyt na dogodny i szybki transport do i z miejsca przeznaczenia, 
 wzrośnie popyt na produkty turystyczne dla osób podróżujących pojedyn-

czo, 
 wzrośnie popyt w miesiącach przed i po sezonie. 

 Dodatkowo, ponieważ maleje liczba osób przypadająca na jedno gospodar-
stwo domowe, co będzie skutkować wyższym dochodem do dyspozycji oraz więk-
szą siłą nabywczą, wpłynie to na popyt ogólny, a przede wszystkim właśnie na 
popyt na podróże pozaeuropejskie i krótkie pobyty. W konsekwencji: 

 wzrośnie popyt na wycieczki luksusowe, 
 wzrośnie popyt na produkty specjalistyczne. 

 Wzrastający poziom wykształcenia powinien skutkować wzrostem oferty 
imprez, w których główną rolę odgrywa sztuka, kultura i historia, czyli imprez  
o większych walorach edukacyjnych i związanych z walorem duchowości. W kon-
sekwencji tego: 

 wzrośnie popyt na produkty specjalistyczne, 
 wzrośnie popyt na bardziej widoczne włączenie elementów sztuki, kultury  

i historii do imprez zorganizowanych, 
 wzrośnie popyt na lepsze, bardziej pełne i kreatywne przekazywanie wie-

dzy i informacji o ofercie turystycznej. 
 
 

SOCIAL-DEMOGRAPHIC AND ECONOMICAL CHARACTERISTICS  
OF TOURISTS PARTICIPATING IN OUTBOUND SIGHTSEEING TOURS 

 
 

Summary 
 
 Thank to the variety of travel agencies’ offer regarding outbound sightseeing tours 
tourists may adapt the type of the chosen trip to their needs and preferences. The situa-
tion in this respect changed in Poland dramatically when political transformation was 
reflected in citizens’ social life with tourism (including outbound tourism) forming its 
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significant part.  
 Sightseeing tourism as part of cultural tourism, constitutes an alternative for mass 
leisure tourism and at the same time is second the most popular form of tourism in the 
World. It is created by tourists driven by different motives. 
 This paper presents the social, demographic and economical profile of tourists 
participating in outbound sightseeing tours. The scope of author’s research regarding 
such tourists includes: age and gender, marital status, education and income, profes-
sional activity and place of residence. 
 

Translated by Matylda Awedyk 
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KOMPETENCJE KADRY BIURA PODRÓŻY W TWORZENIU WIZERUNKU FIRMY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Budowa kadry każdego przedsiębiorstwa turystycznego, w tym biura podróży, 
to świadome kształtowanie zespołu pracowniczego. Zaczyna się ono od zatrudnie-
nia odpowiednich pracowników, co w turystyce nie ogranicza się do zadawalają-
cych kwalifikacji i oczekiwań płacowych, ale często wymaga wyselekcjonowania 
kandydatów akceptujących odpowiednie wartości kulturowe. 
 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego bardziej niż gdzie indziej 
zależne jest od umiejętności współpracy całego zespołu pracowników. Maszynie  
w fabryce jest wszystko jedno, czy obsługuje ją pracownik uśmiechnięty, wesoły, 
czy obrażony na cały świat. Natomiast klientowi w przedsiębiorstwie turystycznym 
nie jest obojętny wygląd, wyraz twarzy, ton głosu obsługujących go pracowników. 
 Również należy zwrócić uwagę, że wiedza teoretyczna, którą powinien posia-
dać pracownik biura podróży, jest bardzo zróżnicowana. Mimo że jest ona warun-
kiem niezbędnym do pracy w turystyce, to ona sama nie wystarczy. Liczy się bar-
dzo praktyka, umiejętność dostosowania się w sytuacjach niepowtarzalnych, umie-
jętność nawiązywania kontaktów czy rozstrzygania konfliktów. Takie cechy oso-
bowości w wykonywanym zawodzie są bardzo ważne i wpływają w dużym stopniu 
na efektywność jego działania. Charakter tego rodzaju pracy wymaga od pracowni-
ka ciągłego monitorowania jego poczynań. Pracownik biura powinien być świado-
my swoich zalet, umiejętności, ale również swych słabych stron. Nakłada to na 
niego obowiązek dążenia do ich wyeliminowania. 
 W sytuacji pojawienia się problemu, wobec braku odpowiednich uprawnień  
i pomocy przełożonego, pracownik pozostaje bezsilny, nie mogąc podjąć działań 
mających na celu zaradzenie zaistniałej sytuacji. Wartość pracownika zależy  
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w dużej mierze od czasu jego zatrudnienia w firmie. Wzrost doświadczenia pra-
cownika oznacza większą znajomość klientów i łatwość uczenia się. Trzeba pod-
kreślić, że problem kompetencji kadry świadczącej usługi jaskrawo występuje  
w przypadku usług turystycznych1. 
 Powszechnie znane jest zjawisko powracania klientów latami do tych samych 
miejsc (hoteli, restauracji) i korzystanie z usług tych samych biur podróży. O takich 
zachowaniach decydują przede wszystkim kontakty pracowników z klientami, co 
tworzy wizerunek firmy. W branży turystycznej nawet pojedyncze incydenty mię-
dzy turystą a pracownikiem mogą zniweczyć budowany latami kontakt. Dobry 
zespół pracowników musi zapewnić jednoczesną realizację wielu zadań i ról spo-
łecznych. 
 
 
1. Wizerunek firmy 
 
 W czasach wzmożonej konkurencji na rynku między producentami a sprze-
dawcami, w momencie gdy rynek jest nasycony, dobra jakość produktów danej 
firmy nie wystarczy, aby się dobrze sprzedać. Firma musi znaleźć coś, co będzie ją 
wyróżniało wśród konkurentów, musi wypracować charakterystyczny dla siebie 
wizerunek.  
 Wizerunek to termin wywodzący się z języka łacińskiego (imago) i oznacza 
wzór, pierwowzór, odbicie, obraz. Słownik współczesnego języka polskiego podaje, 
że wizerunek oznacza to samo co image, czyli wykreowany przez daną osobę obraz 
własnej osobowości. To także wypracowane publiczne oblicze osoby lub organiza-
cji, które przedstawia je w korzystnym świetle, służące zdobywaniu społecznej 
akceptacji dla jej działalności, a tym samym pozyskiwaniu coraz większych rzesz 
klientów2. 
 Aby zbudować swój dobry wizerunek, firma musi mieć coś, co sprawi, że 
klient, nabywając produkt bądź usługę, poczuje się indywidualistą. Wymaga to 
opracowania spójnego zestawu cech, skupienia dążeń i działalności na wybranym 
elemencie poprzez efektywne postawienie wielu pytań: kim jesteśmy jako firma, 
czym się zajmujemy, jak to robimy i dokąd zmierzamy. Z rzeczowych odpowiedzi 
wyłania się to, co oddaje unikalny charakter firmy, pozwalający klientom na łatwe 
jej zidentyfikowanie.  
 Tym elementem może być każda funkcjonalna cecha przedsiębiorstwa: pro-
dukt, usługa, cena, kanał dystrybucji, lokalizacja, zasoby ludzkie. Efektywny sys-
tem obsługi, element wyróżniający oraz szacunek i życzliwość dla klienta sprawia-

                                                 
1  M. Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, WSHiP, Warszawa 2004, 

s. 34. 
2  Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996, s. 126. 
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ją, że firma zyskuje zaufanie i z czasem lojalność klientów.  
 Na wizerunek firmy wpływają też czynniki polityczne, gospodarcze, kulturo-
we i społeczne. Znaczenie mają także takie czynniki, jak system wartości czy po-
stawy życiowe nabywców. Wizerunek firmy to sposób, w jaki jest on postrzegana 
przez interesariuszy ze względu na jej istotne atrybuty w porównaniu z innymi 
podmiotami rynku, a zwłaszcza konkurentami3. Zadaniem firmy jest kształtowanie 
wizerunku nie tylko na zewnątrz, ale także do wewnątrz.  
 Otoczenie wewnętrzne to całe kadry organizacji i jej kompetencje. W tym 
przypadku wizerunek jest waży, gdyż spełnia funkcję jednoczącą, wytwarza wśród 
wszystkich pracowników świadomość bycia całością o wspólnych celach, wiąże 
działania i role jednostek. Identyfikowanie się pracownika z firmą jest najlepszym 
sposobem motywowania go i podstawowym warunkiem dobrej atmosfery w pracy.  
 Otoczenie zewnętrzne firmy natomiast to nie tylko klienci, ale także wszyscy 
pośrednicy, dystrybutorzy, instytucje finansowe, społeczne i polityczne, a także 
konkurenci. Firma o dobrym, ugruntowanym wizerunku ma swoją pozycję na rynku 
– łatwiej jej sprzedawać produkty czy usługi, wypromować nowe, a także dzięki 
zaufaniu klientów łatwiej radzi sobie z sytuacją kryzysową4. 
 
 
2. Kompetencje kadry biur podróży 
 
 Europejscy liderzy badań nad kompetencjami – Dominique Thierry i Christian 
Sauret – definiują to pojęcie z teoretycznego punktu widzenia, jako że jest ono 
oparte na własnych doświadczeniach praktycznych5. 
 W projektowaniu działalności uwzględniającej kierowanie podwładnymi  
i całymi procesami istotne jest określenie i znajomość kompetencji podmiotu kieru-
jącego. W teorii organizacji i kierowania funkcjonują poglądy, iż możliwości od-
działywań kierowniczych uzależnione są od liczby i jakości źródeł władzy, czyli 
kompetencji6. 
 Tak więc słowo „kompetencje” może być używane na dwa sposoby. Po 
pierwsze może ono służyć do określenia działań, które człowiek może kompetent-
nie realizować. Jest to znaczenie związane z pracą i potocznie używane. Po drugie – 
kompetencje są pojęciem wykorzystywanym do opisania aspektów zachowań, leżą-
cych u podstaw efektywnych działań. W tym znaczeniu są to pewne cechy osobo-

                                                 
3  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Sanders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 43. 
4  J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wydawnictwo „Triada”, Warszawa 2004, s. 35. 
5  D. Thierry, C. Sauret, Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach 

zmian, Poltext, Warszawa 1994, s. 68. 
6  L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1992, s. 57. 
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wości.  
 Jednym z najważniejszych wymagań w biurach podróży jest poziom kwalifi-
kacji kierownictwa i personelu, dużo zależy bowiem od ich osobistych handlowych 
i usługowych kontaktów. W literaturze określa się personel jako ,,witaminę biur 
podróży”7, dlatego wymagane jest ustalenie struktury pracowników, wymagań kwa-
lifikacyjnych, regulacji czasu i warunków pracy, płacy, zadań, odpowiedzialności. 
 Pracowników biur podróży można podzielić na personel: posiadający bezpo-
średni kontakt z klientem (sprzedaż imprezy), posiadający wiedzę z dziedziny ryn-
ku, informacji, informatyki, marketingu, zarządzania, posiadający uprawnienia 
państwowe i umiejętność przewodniczenia grupom turystów i opieki nad nimi, 
posiadający wiedzę z zakresu kapitałów, finansów, bankowości, rachunkowości, 
personel pomocniczy: transportowy, porządkowy, bezpieczeństwa itp8. 
 Należy pamiętać, że na każdym etapie wytwarzania i sprzedaży produktu 
turystycznego niezbędne są udział i współdziałanie pracowników wszystkich 
szczebli. Sednem każdego biura podróży, które chce przyciągnąć rzeszę klientów,  
a co za tym idzie reputację na szeroką skalę oraz zysk, powinno stworzyć dobrze 
pracujący zespół ludzi, to znaczy taką strukturę organizacyjną, gdzie indywidualne 
cele pracownicze są zbieżne z celami głównymi organizacji, gdzie pracownicy 
akceptują i rozumieją swoje miejsce w istniejącym układzie hierarchicznym, a pra-
cownicy różnych działów doceniają znaczenie pracy innych i ponoszą odpowie-
dzialność za efekt końcowy.   
 Wyodrębnienie kadry jako samodzielnego elementu marketingu pozwala 
zwiększyć efektywność jego pracy, umożliwia także ciągłe doskonalenie jakości 
produktu turystycznego, którego ludzie stanowią integralną część. Na idealną kadrę 
składa się wiele czynników, a mianowicie cechy indywidualne, takie jak wygląd, 
osobowość, postawa, wiedza i umiejętności oraz przede wszystkim umiejętności 
współdziałania, tworzenia zespołu pracowniczego.  
 Kadrę biura podróży możemy rozpatrywać z punktu widzenia relacji we-
wnętrznych i zewnętrznych. Relacje wewnętrzne to zachowania jednostek w ra-
mach istniejącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, natomiast relacje ze-
wnętrzne stanowią powiązania z otoczeniem9. 
 Czynników zależnych od kadry, a wpływających na proces sprzedaży, jest 
bardzo dużo. Jednak miernikiem poprawności konstrukcji systemu sprzedaży,  
w tym doboru personelu, jest liczba i wielkość dokonywanych transakcji. O wybo-
rze konkretnej oferty decydują takie czynniki jak: wiarygodność – zdolność wyko-
nania obiecanej usługi na czas, zdolność reagowania – chęć pomocy klientowi oraz 

                                                 
7  A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 46. 
8  P. Cybula, Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, War-

szawa 2006, s. 184. 
9  W. Bańka, Zarządzanie personelem, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 83. 
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chęć szybkiego wykonania usługi, wzbudzanie zaufania – wiedza i przyjazny stosu-
nek do klienta, zaangażowanie – opiekuńczość, osobiste zainteresowanie, material-
ne czynniki wspomagające – wygląd budynków, wyposażenie i wystrój wnętrz, 
prezentacje. 
 Praca w branży turystycznej nie jest wyłącznie pasmem sukcesów i przyjem-
nych chwil. Bywają często sytuacje bardzo trudne, a nawet przykre. Klienci, którzy 
są niezadowoleni z wykonanej usługi, reagują emocjonalnie, agresywnie. W takich 
krytycznych, konfliktowych sytuacjach dobry personel ma szansę dobitnego po-
twierdzenia swych kompetencji. 
 Ścieżkę profesjonalnej sprzedaży można podzielić na siedem etapów: przygo-
towanie, otwarcie, ocena potrzeb klienta, prezentacja, prośba o zamówienie i kolej-
ne zamknięcia, przezwyciężanie zastrzeżeń, kontakt po sprzedaży10. Cała ścieżka 
sprzedaży pomaga w osiągnięciu pełnej fachowości i lepszych wyników w sprzeda-
ży. Także czynniki, które wpływają pozytywnie na postawę pracownika wobec 
firmy, a mianowicie: intelektualne wyzwania związane z pracą, sprawiedliwe wy-
nagrodzenie, odpowiednie warunki pracy, dobrze układające się stosunki z przeło-
żonymi i współpracownikami, zadowolenie z wydajności, samorealizowanie się  
w pracy, również wpływają na lepszy wizerunek biura podróży. 
 
 
3. Metodologia badań 
 
 Aby uzyskać informacje dotyczące problematyki związanej z tematem pracy, 
skorzystano z istniejącej literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy litera-
tury polegającą na przeglądzie dotychczasowych opracowań, teorii i badań interesu-
jącego nas zagadnienia. Metoda ta stała się punktem wyjścia do sformułowania 
problemu i określenia zakresu badań. W przypadku badań mających podłoże peda-
gogiczne, jeżeli treścią badań ma być między innymi pracownik biura i jego kom-
petencje dotyczące jakości obsługi, to sam pracownik musi być w te badania zaan-
gażowany. Może on być zarówno przedmiotem, współuczestnikiem, jak i autorem 
badań11. 
 W badaniu naukowym posługujemy się celowo dobranymi i zaplanowanymi 
sposobami dostosowanymi do celu i szczególnych cech przedmiotu badań. W przy-
padku tej pracy metodą najbardziej odpowiednią była metoda ankiety. 
 Według A. Kamińskiego, cechą odróżniającą ankietę od wywiadu w sposób 
najbardziej znamienny jest to, ,,iż nie wymaga kontaktu bezpośredniego badającego 
z badanym, informator jest respondentem, który sam pisemnie odpowiada na pyta-

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

s. 76. 
11  W. Zaczyński, Praca badawcza, WSiP, Warszawa 1997, s. 25. 
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nia kwestionariusza”12. 
 Zastosowanym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Zadaniem 
przeprowadzonej ankiety było po pierwsze sprawdzenie, w jakim stopniu świad-
czona jest jakość obsługi klienta w następujących biurach: Orbis, Triada, TUI, Nec-
kermann. Po drugie dążono do tego, by określić procentowy udział każdego  
z ośmiu etapów ścieżki sprzedaży w biurze podróży, przyjmując, że 100% stanowi 
wszystkie osiem grup (reprezentacja firmy, otwarcie, analiza potrzeb klienta, pre-
zentacja oferty, radzenie sobie z wątpliwościami, rezerwacja i sprzedaż, pożegna-
nie, wrażenia z wizyty)13, określając tym samym (i to jest po trzecie), który z ele-
mentów sprzedaży można uznać za najbardziej wpływający na pozytywny odbiór 
klienta. Po czwarte ankieta miała wykazać, które z wyżej wymienionych biur po-
strzegane jest najlepiej przez klientów pod względem kompetencji kadry.  
 Ankieta została przeprowadzona wśród 148 osób, z czego 84 to kobiety, a 64 
mężczyźni. Większość ankietowanych pochodzi z województwa mazowieckiego 
(63%), pozostała część z województwa małopolskiego (12%) i pomorskiego (25%). 
Duża liczba ankietowanych (73%) posiada wyższe wykształcenie i dość często 
korzysta z usług biur podróży. 
 
 
4. Wyniki badań14 
  
 Reprezentacja firmy jest jednym z ośmiu elementów, które zostały poddane 
badaniom. Wygląd lokalu, pracowników wpływa na pierwsze wrażenie klienta, jest 
bardzo ważnym czynnikiem jakości obsługi, co w dużym stopniu tworzy też wize-
runek przedsiębiorstwa. Pierwsze wrażenie w biurach: Orbis, Triada, TUI, Necker-
mann przedstawia się różnorodnie. W badaniach ankietowych wzięto pod uwagę 
siedem czynników, które świadczą o jakości tej usługi. Kryteria, według których 
klienci dokonywali oceny jakości kadry biura podróży, zostały zawarte na rysun-
kach 1-6. 

                                                 
12  T. Pilch , Zasady badań pedagogicznych, ŻAK, Warszawa 1995, s. 82. 
13  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, op.cit., s. 97. 
14  Ze względu na obszerność wyników badań w referacie został zaprezentowany tylko 

fragment badań dotyczący „reprezentacji firmy”, która dużym stopniu wpływa na wizerunek 
przedsiębiorstwa turystycznego.  
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Rys. 1. Czy obsługujący sprzedawca jest ubrany zgodnie z wymaganym standardem? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Pierwszy element dotyczący ubioru pracowników biur i przestrzegania przez 
nich pewnych przyjętych standardów w tej dziedzinie, największe uznanie wśród 
klientów zdobyły biura Orbis (liczbę głosów – 35) i Triada (również 35 głosów).  
W pozostałych biurach, a szczególnie w Neckermannie, sytuacja wygląda zupełnie 
inaczej. Standardowy strój służbowy nie występuje w ocenie 27 osób. W biurze 
TUI przywiązuje się dużą wagę do wyglądu osobistego pracownika (30 osób dało 
pozytywną odpowiedź). 
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Rys. 2. Czy wszyscy sprzedawcy mają bluzki w jednakowym kolorze? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Badano również jednolitość stroju w poszczególnych biurach, tzn. – czy 
wszyscy pracownicy mają jednakowe stroje, niekoniecznie standardową białą bluz-
kę i granatową spódnicę. Punktacja w ocenie klientów przedstawia się bardzo po-
dobnie, a więc Orbis i Triada znowu zostały wysoko ocenione (35 punktów). Biuro 
TUI uzyskało nieco mniejszą liczbę głosów, a mianowicie 30. Jeżeli chodzi o biuro 
Neckermann, to oceny są niepokojące, gdyż nie zauważono staranności w stroju 
pracowników i punktacja pozytywna to jedynie 8 punktów, a negatywna aż 27. 
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Rys. 3. Czy klient może usiąść obok stanowiska obsługi wyposażonego w komputer? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

  
 Kolejny element to ocena komfortu klientów przy załatwianiu spraw związa-
nych z podróżą. Pod uwagę brano następujące dane – czy klient może zająć miejsce 
siedzące podczas transakcji obok stanowiska obsługi wyposażonego w komputer. 
Wyniki są następujące: w biurach Orbis i TUI 33 osoby stwierdziły, że możliwość 
ta jest jak najbardziej realna, natomiast w Triadzie i Neckermannie 30 osób dało 
odpowiedź pozytywną. 
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Rys. 4. Czy dostępne są wszystkie katalogi i cenniki?  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Badano również, czy klient może skorzystać z katalogów, folderów pomoc-
nych przy podejmowaniu decyzji, czy materiały te są zaopatrzone w cenniki. Wyni-
ki okazały się pozytywne i przedstawiają się następująco. W biurze Orbis występuje 
bardzo duża dostępność (35 punktów) do katalogów i cenników, natomiast w pozo-
stałych biurach możliwość ta jest tylko nieznacznie mniejsza, to znaczy: Triada  
– 31 punktów, TUI – 32, natomiast Neckermann – tylko 28. 
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Rys. 5. Czy w oknie wystawowym są wywieszone aktualne oferty i last minute? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
 Punkt piąty w tabeli przedstawia wyniki oceny dotyczącej zaaranżowania 
witryn w biurze podróży. Badano, czy w witrynach wywieszone są aktualne oferty 
last minute. Z ankiet wynika, że są one zauważalne praktycznie w każdym biurze, 
różnica występuje tylko w liczbie imprez. Największą liczbę ofert wystawowych 
posiada biuro Orbis (33 punkty), natomiast w pozostałych biurach liczba ta jest 
nieznacznie mniejsza: Triada – 30 punktów, Neckermann – 31 oraz TUI – 29.  
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Rys. 6. Czy w biurze jest czysto? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

  
 Klienci oceniali również czystość i estetykę poszczególnych oddziałów. Jest 
to niezwykle ważna ocena, gdyż odpowiednia estetyka lokalu sprawia, że klient 
czuje się dobrze w takim miejscu i chętnie do niego powraca. Punktacja przedsta-
wia się następująco: za najbardziej czyste i estetyczne uznano oddziały Orbisu (34 
punkty) i Triady (32 punkty). Całkiem wysoko oceniono czystość w TUI – 30 
punktów. Mniejszą punktację, bo tylko 25, uzyskał Neckermann. 
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Rys. 7. Czy w biurze znajdują się gadżety na stolikach (np. ulotki, cukierki)?  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

 
 Mile widzianym elementem wyposażenia biura są gadżety, ulotki, cukierki, 
karty rabatowe, reklamówki, kalendarzyki, długopisy. Występowanie tych gadże-
tów nie jest powszechne i w ocenie klientów powinno się to zmienić, gdyż jest to 
dobry element marketingowy. Gadżety są zawsze ,,mile widziane” przez każdego 
klienta biura podróży. Punktacja układa się następująco: Orbis zdobył tylko 16 
pozytywnych głosów, TUI – 15, Triada – 8 i po raz kolejny najniżej oceniony został 
Neckermann – 5 głosów.  
 
 
Podsumowanie 
  
 Opinie ankietowanych na temat reprezentacji przedsiębiorstw turystycznych, 
na które składają się przedstawione wyniki badań, są w większości pozytywne. 
Największą liczbę głosów w ogólnej punktacji zdobyło biuro Orbis (221 punktów), 
na drugim miejscu Triada (201 punktów), na trzecim TUI (199 punktów) i na 
czwartym Neckermann (135 punktów).  
  Jednak należy pamiętać o ciągłym doskonaleniu się kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw turystycznych, jak również pracowników niższego szczebla, gdyż 
dzięki rozwojowi ruchu turystycznego wymagania dotyczące obsługi konsumentów 
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(co przekłada się na wizerunek firmy) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 
wzrastają. 
 Wyniki przeprowadzonych badań ukazały, w jakim stopniu świadczona jest 
obsługa klienta w wybranych biurach podróży, które z biur zostało najlepiej oce-
nione, które z siedmiu etapów obsługi klienta (zawartych w ankiecie w 31 pyta-
niach) wpływa najbardziej, według ankietowanych (klientów biur), na sprzedaż 
imprez turystycznych. 
 Dlatego w każdym przedsiębiorstwie turystycznym w każdym przypadku 
opłaca się inwestować w pracowników, w dobrze wyszkolony i lojalny personel. 
Zadowolony pracownik dobrze obsługuje klientów, którzy z kolei są usatysfakcjo-
nowani jakością świadczonych usług. Dobrze obsłużony klient jest najlepszą re-
klamą, wizerunkiem przedsiębiorstwa, gdyż sam korzysta z oferowanych usług  
i prawdopodobnie namówi do tego swoich znajomych i rodzinę. Powiększająca się 
grupa klientów to systematyczny wzrost zysków biura i zadowolenia pracodawcy. 
W ten sposób powstaje krąg powiązań, gwarantujący korzyści i zadowolenie 
wszystkich stron.  
 

 
COMPETENCE OF THE OFFICE PERSONNEL IN THE CREATION  

OF COMPANY IMAGE 
 
 

Summary 
 
 The creation of personnel in every tourist business, including travel agency, means 
sensible shaping of the staff. It starts with hiring the proper employees, which is tourism 
is not limited to the qualifications on satisfactory level meeting with payment expecta-
tions, but often requires selecting the candidates accepting the adequate cultural values.  
 In times of intensified competition between producers and sellers, when the mar-
ket is saturated, the good quality of a product is not enough to have it sold. The compa-
ny is forced to find something, which will help to mark it out among the competitors, 
and to shape a characteristic image.  
 Factors, which improve the employee’s attitude towards the company, such as: 
intellectual challenge connected with job, fair reimbursement, proper work conditions, 
harmonious relations with employers and colleagues, satisfaction with the efficiency, 
self-fulfillment in job – also improve the travel agency’s image.  
  

Translated by Włodzimierz Banasik 
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BADANIE WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW W POLSCE 
– ANALIZA STATYSTYCZNA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Z licznych badań prowadzonych przez demografów i statystyków wynika1, że 
istnieje silna tendencja wzrostowa udziału populacji osób w wieku starszym  
w ogólnej liczbie ludności, nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach europej-
skich. Przyczyna tego zjawiska tkwi z jednej strony w wydłużaniu się przeciętnej 
długości trwania życia, a z drugiej zaś strony – w spadku liczby urodzeń. Starzeją-
cemu się społeczeństwu towarzyszą zmiany zachodzące w strukturze popytu na 
towary i usługi. Jednym z aspektów tego zjawiska jest konieczność dostosowania 
podaży usług turystycznych dla tej grupy wiekowej. Profil demograficzny poszcze-
gólnych segmentów rynku turystycznego będzie w przyszłości wyraźnie różnico-
wać ofertę usługową przedsiębiorstw turystycznych. Agencje turystyczne USA  
i Europy oraz rządy niektórych państw od wielu lat nie tylko obserwują zjawisko 
dominacji osób trzeciego wieku wśród uczestników ruchu turystycznego, ale po-
dejmują także działania stymulujące wykorzystanie obiektów turystycznych przez 
seniorów poza sezonem turystycznym. 
 Polscy seniorzy, na tle seniorów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich,  
a także innych grup wiekowych, wykazują stosunkowo niski poziom konsumpcji 
turystycznej. Główną przyczyną tej sytuacji jest nie tylko słaba siła nabywcza 
współczesnego polskiego seniora, ale również wyznawany przez niego system war-
                                                 

1  Por np. prace: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, red. J. Kurkiewicz, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007; Ekonomiczne konsekwencje osią-
gania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, red. J. Pociecha, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2003. 



Iwona Bąk 348 

tości, w którym turystyka oraz inne formy aktywności spędzania czasu wolnego nie 
zajmują poczesnego miejsca. Zważywszy jednak na wielkość ciągle powiększają-
cego się rynku oraz rosnące zasoby czasu wolnego, należy sądzić, że zwiększająca 
się liczba osób w tym wieku będzie ważnym czynnikiem kształtującym koniunkturę 
na rynku usług turystycznych. W tym celu niezbędne jest podejmowanie w sferze 
konsumpcji turystycznej badań, które dostarczą istotnych informacji o motywach  
i zachowaniach konsumpcyjnych turystów-seniorów oraz szacunkowych wielko-
ściach środków, które mogą być przez nich wydatkowane na wypoczynek. 
 W 2005 roku istniało w Polsce 13338 tysięcy gospodarstw domowych, z któ-
rych 39,4% stanowiły gospodarstwa emerytów (26,7%) i rencistów (12,7%). Były 
to głównie gospodarstwa bezdzietne, jedno- i dwuosobowe. Wśród gospodarstw 
emerytów 67,8% to mieszkańcy miast, 61,1% gospodarstw rencistów również za-
mieszkiwało miasta. 
 Strukturę uczestnictwa gospodarstw domowych w Polsce w wyjazdach tury-
stycznych przedstawiono w tabeli 1. Odsetek wyjeżdżających gospodarstw renci-
stów był zdecydowanie najniższy w porównaniu z pozostałymi rodzajami gospo-
darstw domowych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku wyjazdów krajo-
wych, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Większość analizo-
wanych gospodarstw domowych nie uczestniczyła w wyjazdach turystycznych  
– dotyczyło to 64,8% gospodarstw domowych rencistów i 55,5% gospodarstw do-
mowych emerytów. Główne tego przyczyny to przede wszystkim: brak środków 
finansowych (48,4% gospodarstw rencistów i 36,4% gospodarstw emerytów), stan 
zdrowia (25,4% gospodarstw emerytów i 22,0% gospodarstw rencistów), brak zain-
teresowania wyjazdami turystycznymi (17,1% gospodarstw emerytów i 14,0% go-
spodarstw rencistów) oraz obowiązki rodzinne (4,5% gospodarstw emerytów i 2,6% 
gospodarstw rencistów).  
 Celem artykułu jest analiza krótkotrwałych wyjazdów turystycznych (2-4 dni, 
czyli 1-3 noce), w których uczestniczyli emeryci i renciści. W badaniu uwzględnio-
no 1272 indywidualne wyjazdy zrealizowane przez nich w 2005 roku.  
 Jako narzędzie badawcze wykorzystano proste metody statystyczne z zakresu 
analizy struktury oraz analizę korespondencji. Do obliczeń i graficznej prezentacji 
wyników wykorzystano moduł Analiza korespondencji w pakiecie Statistica 8.0. 
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Tabela 1 
 
Gospodarstwa domowe uczestniczące w wyjazdach turystycznych w odsetkach gospo-

darstw w danej grupie w 2005 roku 
 

Według głównego źródła 
utrzymania gospodarstwa 

domowego 
Razem 

Wyjeżdżające w 
kraju 

Wyjeżdżające za 
granicę 

2-4 dni 
5 dni i 
dłużej 

1 
dzień 

2 dni i 
dłużej 

Praca na stanowisku robotni-
czym 

51,5 26,8 31,3 1,0 5,9 

Praca na stanowisku nierobot-
niczym 

76,9 44,0 50,9 3,0 19,4 

Użytkowanie gospodarstwa 
rolnego 

38,9 21,7 23,9 0,0 4,1 

Praca na własny rachunek 
poza gospodarstwem 

68,4 37,1 45,7 2,0 21,6 

Emerytura 44,5 23,7 25,8 0,8 6,5 
Renta 35,2 18,9 20,3 0,8 4,0 
Świadczenia społeczne i ali-
menty 

47,5 31,1 26,7 0,0 9,5 

Wynajem, własność i inne 
przychody 

43,3 24,3 25,0 0,0 0,0 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach 
domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006. 
 
 
1. Charakterystyka materiału badawczego 
 
 Dane statystyczne dotyczące turystyki wyjazdowej emerytów i rencistów za-
czerpnięto z badań ankietowych Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domo-
wych, przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2005 roku. Respon-
denci dla każdego krótkotrwałego wyjazdu krajowego podawali informacje, które 
dotyczyły charakterystyki wyjazdu i zawierały pytania o cel wyjazdu, odległość 
miejsca będącego celem wyjazdu od miejsca zamieszkania, formę wyjazdu, usługi 
zakupione u pośrednika, środki transportu wykorzystywane na dojazd, obiekty noc-
legowe, z jakich korzystano podczas wyjazdu, oraz szacunkową wielkość wydat-
ków poniesionych w związku z wyjazdem.  
 Kategoriom wymienionych zmiennych przypisano następujące symbole: 

 cel wyjazdu: C1 – odwiedziny u krewnych lub znajomych, uroczystości ro-
dzinne, C2 – wypoczynek i rekreacja, C3 – religijny, C4 – zwiedzanie, C5 
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– inny; 
 odległość wyjazdu: O1 – do 50 km, O2 – od 51 do 100 km, O3 – od 101 do 

200 km, O4 – od 201 do 300 km, O5 – od 301 do 500 km, O6 – powyżej 
501 km; 

 forma wyjazdu: F1 – wycieczka, impreza objazdowa, F2 – wyjazd na 
działkę, F3 – pielgrzymka, F4 – wczasy, F5 – inna; 

 usługi zakupione u pośrednika: P1 – żadne, P2 – noclegi, P3 – pełny pakiet 
turystyczny, P4 – inne; 

 główny środek transportu wykorzystywany na dojazd: T1 – samochód oso-
bowy, T2 – PKS lub inna autobusowa linia przewozowa, T3 – kolej, T4 – 
autokar, T5 – inny; 

 baza noclegowa: B1 – mieszkanie u krewnych lub znajomych, B2 – domek 
letniskowy na działce, B3 – komercyjna baza noclegowa (hotel, motel, 
pensjonat, schronisko), B4 – wynajęta kwatera prywatna, B5 – kemping, 
pole biwakowe, bungalow, B6 – inna; 

 wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem: W1 – do 50 zł, W2 – 
50-100 zł, W3 – 100-200 zł, W4 – 200-300 zł, W5 – powyżej 300 zł. 

 Dla większości respondentów głównym celem wyjazdów turystycznych były 
odwiedziny u krewnych lub znajomych oraz uroczystości rodzinne. Taki cel podało 
około 67% badanych (rys. 1). W czasie wyjazdów nocowali oni głównie w miejscu 
odwiedzin. Niespełna 17% emerytów i rencistów wyjeżdżało na wypoczynek  
i rekreację, a tylko nieco ponad 4% deklarowało zwiedzanie ciekawych miejsc (ar-
chitektura, kultura, przyroda). 
 Większość wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez emerytów i renci-
stów poza miejsce zamieszkania nie przekroczyła 50 km (rys. 2). W podróż na od-
ległość powyżej 200 km wyjechało niewiele ponad 10% badanych, a dla 2,12% 
odległość od miejsca zamieszkania przekroczyła 501 km.  
 Podczas wyjazdów respondenci sporadycznie korzystali z usług zakupionych 
u pośrednika. Prawie 88% ankietowanych nie wykupiła żadnego typu usług, pełny 
pakiet turystyczny wykupiło jedynie 2,6% badanych, a pozostali skorzystali tylko  
z niektórych usług, np. noclegu, częściowego lub całkowitego wyżywienia lub też 
zakupu lokalnej wycieczki i imprezy.  
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Rys. 1. Procentowa struktura celów wyjazdów turystycznych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Procentowa struktura odległości miejsca będącego celem wyjazdu od miejsca 
zamieszkania 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Głównym środkiem transportu używanym podczas wyjazdu był samochód 
osobowy (46%), PKS lub inna autobusowa linia przewozowa (30,6%), kolej (10%) 
i autokar (9,3%). 
 Wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem wahały się w granicach 
od 5 zł do 1500 zł. Przeciętny wydatek wyniósł 164,73 zł, mediana była na pozio-
mie 100 zł. Najwięcej osób wydało na wyjazd od 100 do 200 zł (rys. 3). Koszty 
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powyżej 200 zł dotyczyły niespełna 13% badanej grupy. 
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Rys. 3. Procentowa struktura wydatków ogółem poniesionych w związku z wyjazdem 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
2. Analiza korespondencji 
 
 W celu sprawdzenia, czy istnieje zależność pomiędzy kategoriami zmiennych 
wymienionych w charakterystyce materiału badawczego, zastosowano wielowy-
miarową analizę korespondencji. Analiza korespondencji jest jedną z metod staty-
stycznej analizy wielowymiarowej. Metoda ta umożliwia trafne rozpoznanie 
współwystępowania kategorii zmiennych (lub obiektów) zmierzonych na skali no-
minalnej2.  
 Punktem wyjścia do zastosowania analizy korespondencji było sprawdzenie, 
czy pytania z ankiety, istotne z punktu widzenia celu badania, są zależne. Ponieważ 
odpowiedzi na większość pytań są zmierzone na skali nominalnej, wykorzystano 
test niezależności 2. Wartości statystyki 2 wraz z prawdopodobieństwami odrzu-
cenia hipotezy zerowej mówiącej o niezależności analizowanych zmiennych przed-
stawiono w tabeli 2. 
 

                                                 
2  Analiza korespondencji jest szeroko omówiona m.in. w pracach: Metody statystycznej 

analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnic-
two Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004; A. Stanimir, Analiza 
korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005. 
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Tabela 2 
 

Wartość statystyki 2 pomiędzy badanymi zmiennymi 
 

Pary pytań Statystyka 2 i prawdopodobieństwa 
odległość – cel wyjazdu 180,865 [0,000] 
odległość – forma wyjazdu 238,154 [0,000] 
odległość – pośrednictwo 168,534 [0,000] 
odległość – środek transportu 281,607 [0,000] 
odległość – baza noclegowa 230,092 [0,000] 
odległość – wydatki 509,288 [0,000] 
cel wyjazdu – forma wyjazdu 1445,627 [0,000] 
cel wyjazdu – pośrednictwo 668,243 [0,000] 
cel wyjazdu – środek transportu 604,356 [0,000] 
cel wyjazdu – baza noclegowa 1166,200 [0,000] 
cel wyjazdu – wydatki 88,1703 [0,000] 
forma wyjazdu – pośrednictwo 650,279 [0,000] 
forma wyjazdu – środek transportu 543,992 [0,000] 
forma wyjazdu – baza noclegowa 1638,999 [0,000] 
forma wyjazdu – wydatki 154,817 [0,000] 
pośrednictwo – środek transportu 886,289 [0,000] 
pośrednictwo – baza noclegowa 806,878 [0,000] 
pośrednictwo – wydatki 42,0205 [0,000] 
środek transportu – baza noclegowa 625,361 [0,000] 
środek transportu – wydatki 226,812 [0,000] 
baza noclegowa – wydatki 148,599 [0,000] 

 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 
 Z wyników zaprezentowanych w tabeli 2 wynika, że wszystkie zmienne wy-
kazują statystycznie istotne zależności.  
 Analizę korespondencji przeprowadzono na podstawie macierzy Burta o wy-
miarach 3636 utworzonej z siedmiu zmiennych, których kategorie zostały zdefi-
niowane w charakterystyce materiału badawczego. Wymiar rzeczywistej przestrze-
ni współwystępowania odpowiedzi na analizowane pytania wyznaczono na podsta-
wie wzoru: 

 




Q

q
qJK

1

)1(

 (1) 
gdzie: Jq – liczba kategorii cechy q (q = 1, 2, …, Q), Q – liczba zmiennych. 
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 Dla badanych siedmiu zmiennych wymiar rzeczywistej przestrzeni współwy-
stępowania odpowiedzi wynosi:  

K = (6-1)+(5-1)+(5-1)+(4-1)+ (5-1)+(6-1)+(5-1) = 29. 
 Następnie sprawdzono, w jakim stopniu wartości własne przestrzeni o niż-
szym wymiarze wyjaśniają inercję całkowitą ( = 4,1429)3. W tym celu zastosowa-
no kryterium Greenacre’a, według którego za istotne dla badania uznaje się inercje 
główne większe niż 

143,0
7

11


Q  
 Z tabeli 3 wynika, że są to inercje dla K przyjmującego wartości co najwyżej 
134. Dla tych wymiarów przeanalizowano wartości miernika k i okazało się, że 
stopień wyjaśnienia inercji w przestrzeni dwuwymiarowej wynosi 21,97%,  
a w przestrzeni trójwymiarowej 29,64%5.  
 W celu podwyższenia jakości odwzorowania w przestrzeni trójwymiarowej 
przeprowadzono modyfikację wartości własnych według propozycji Greenacre’a w 
następujący sposób: 

 

2

,

2
1

1

~




















Qq

Q
kBk 

 (2) 

gdzie: Q – liczba analizowanych zmiennych, kB,
 – k-ta wartość własna (k = 1, 2, 

…, K), 
)( ,, kBkB  

, kB,
 – k-ta wartość osobliwa macierzy B (Burta). 

 Pierwotne i zmodyfikowane wartości własne wraz ze stopniem wyjaśniania 
inercji całkowitej zaprezentowano w tabeli 4. 
 

                                                 
3  Inercja całkowita jest sumą K wartości własnych, gdzie K jest wymiarem rzeczywistej 

przestrzeni współwystępowania. 
4  W tab. 4 pominięto wyniki dla K > 13, gdyż dla tych wymiarów inercje główne były nie 

wyższe niż 0,143, a więc te wymiary były nieistotne w badaniu. 
5  W celu określenia wymiaru przestrzeni odwzorowania dodatkowo sporządzono wykres 

wartości własnych i wykorzystując kryterium „łokcia” stwierdzono, że przestrzeń prezentacji 
współwystępowania wariantów zmiennych powinna być trójwymiarowa. 
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Tabela 4 
 
Wartości osobliwe oraz wartości własne wraz ze stopniem wyjaśnienia inercji całkowi-

tej w wersji pierwotnej i zmodyfikowanej 
 

K Wartości 
osobliwe 

k

Wartości 
własne 

k  

 /k  k  k
~

  ~
/

~
k  k

~
 

1 0,7536 0,5680 0,1371 0,1371 0,5078 0,2493 0,2493 
2 0,5849 0,3421 0,0826 0,2197 0,2660 0,1306 0,3799 
3 0,5637 0,3177 0,0767 0,2964 0,2411 0,1183 0,4982 
4 0,4977 0,2477 0,0598 0,3562 0,1714 0,0841 0,5824 
5 0,4645 0,2158 0,0521 0,4082 0,1408 0,0691 0,6515 
6 0,4252 0,1808 0,0436 0,4519 0,1085 0,0533 0,7048 
7 0,4104 0,1684 0,0407 0,4925 0,0974 0,0478 0,7526 
8 0,4068 0,1655 0,0400 0,5325 0,0948 0,0466 0,7991 
9 0,3982 0,1586 0,0383 0,5708 0,0888 0,0436 0,8427 
10 0,3937 0,1550 0,0374 0,6082 0,0856 0,0420 0,8848 
11 0,3869 0,1497 0,0361 0,6443 0,0811 0,0398 0,9246 
12 0,3822 0,1461 0,0353 0,6796 0,0780 0,0383 0,9628 
13 0,3787 0,1434 0,0346 0,7142 0,0757 0,0372 1,0000 

     
0368,2

~
k

   
 
Źródło: obliczenia własne. 
  
 Po modyfikacji trzy pierwsze wartości własne stanowią 49,82% zmodyfiko-
wanej inercji całkowitej. Dlatego też graficznej prezentacji wyników analizy kore-
spondencji w przestrzeni trójwymiarowej dokonano z uwzględnieniem modyfikacji 
wartości własnych (rys. 4). Nowe wartości współrzędnych w przestrzeni trójwymia-
rowej dla kategorii zmiennych zostały wyznaczone z wykorzystaniem wzoru: 

  ~~ 1*FF  (3) 

gdzie: F
~

 – macierz nowych wartości współrzędnych dla kategorii zmiennych 
(wymiar 393), F* – macierz pierwotnych wartości współrzędnych dla kategorii 

zmiennych (wymiar 393), 
1  – diagonalna macierz odwrotna wartości osobli-

wych (wymiar 33), 
~

 – diagonalna macierz zmodyfikowanych wartości własnych 
(wymiar 33). 
 Z uwagi na dużą liczbę analizowanych zmiennych i ich wariantów interpreta-
cja wyników uzyskanych w przestrzeni trójwymiarowej jest bardzo trudna. W celu 
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dokonania bardziej jednoznacznej interpretacji wyników wykorzystano metodę 
Warda6, która umożliwiła wyznaczenie powiązań pomiędzy wariantami zmiennych. 
Na rysunku 5, przedstawiającym łączenia kategorii w klasy, zaznaczono poziomą 
linią etap, w którym przerwano łączenie klas. Otrzymano pięć następujących klas: 
 Klasa I (P4, F3, F1, B6, T4, C4, P3, P2, B3, C3) – obejmuje osoby wyjeżdża-
jące poza miejsce zamieszkania w celach religijnych oraz zwiedzania (architektura, 
kultura, przyroda). Formą wyjazdu jest wycieczka lub pielgrzymka odbywana auto-
karem. Podczas wyjazdu turyści korzystają z komercyjnej bazy noclegowej.  
 Klasa II (O6, B4,C5, O5) – dotyczy emerytów i rencistów, którzy wyjeżdżają 
najczęściej w celu poprawy zdrowia lub w związku ze sprawami zawodowymi 
(załatwianie interesów, zdobywanie umiejętności, kształcenie). Odbycie wyjazdu 
związane jest z przebyciem dystansu powyżej 300 km w jedną stronę, a podróżują-
cy nocują w wynajętych kwaterach prywatnych. 
 Klasa III (B2, F2) – dotyczy osób, które wyjeżdżają na działkę i nocują  
w zlokalizowanym tam domku letniskowym. 
 Klasa IV (B5, F4, C2, W5, W4, O4, T3, W3, O3, O2) – obejmuje emerytów  
i rencistów odbywających wyjazdy turystyczne w celu wypoczynku i rekreacji. 
Wyjeżdżają oni na wczasy, nocują na kempingach, polach biwakowych i bungalo-
wach. Wydatki poniesione w związku z tym wyjazdem mogą przekroczyć 300 zł. 
Podróż odbywa się koleją na odległość od 51 do 300 km.  
 Klasa V (B1, F5, T2, T5, C1, W2, T1, W1, P1, O1) – obejmuje emerytów  
i rencistów, dla których głównym celem wyjazdów poza miejsce zamieszkania była 
chęć odwiedzin krewnych lub znajomych oraz uroczystości rodzinne. Wyjazdy te 
organizowane były bez pośrednika, głównym środkiem transportu był samochód 
osobowy, PKS, inna autobusowa linia przewozowa lub inny środek transportu (ko-
munikacja miejska, pieszo). Odbycie wyjazdu związane było z przebyciem dystan-
su nieprzekraczającego w jedną stronę 50 km. W czasie wyjazdu korzystano z noc-
legów u krewnych lub znajomych, a wydatki ogółem poniesione w związku z wy-
jazdem nie przekroczyły 100 zł.  
 Na podstawie uzyskanych klas można wskazać na powiązania pomiędzy kate-
goriami analizowanych zmiennych, które pozwoliły na zidentyfikowanie prawidło-
wości dotyczącej krótkotrwałych wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów  
w Polsce w 2005 roku. Prawidłowości te można zidentyfikować w następujący 
sposób: 
 

                                                 
6  Metoda Warda jest jedną z aglomeracyjnych metod grupowania. Znajduje zastosowanie 

w badaniach empirycznych zarówno w odniesieniu do klasyfikacji obiektów, jak i cech. W meto-
dzie tej odległość między grupami jest definiowana jako moduł różnicy między sumami kwadra-
tów odległości punktów od środków grup, do których punkty te należą. 
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Rys. 4. Trójwymiarowa prezentacja wyników analizy korespondencji wszystkich 
zmiennych z uwzględnieniem modyfikacji wartości własnych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Diagram hierarchicznej klasyfikacji kategorii zmiennych wykonanej metodą 
Warda 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, że gospodarstwa domowe emerytów  
i rencistów w Polsce uczestniczą w imprezach turystycznych nie tak często jak ogół 
mieszkańców kraju. W porównaniu z całą populacją Polaków zdecydowanie rza-
dziej i na krótszy okres wyjeżdżają w celach turystyczno-wypoczynkowych, znacz-
nie częściej – w odwiedziny do krewnych lub znajomych. Głównymi powodami 
nieuczestniczenia polskich seniorów w konsumpcji turystycznej zazwyczaj są 
względy finansowe, choroba, podeszły wiek, a także brak ochoty i potrzeby wyjaz-
du.  
 Zastosowanie analizy korespondencji, a szczególnie wykorzystanie na jej 
podstawie klasyfikacji hierarchicznej, pozwoliło na wyznaczenie powiązań pomię-
dzy kategoriami zmiennych. Okazało się, że wyjazdy turystyczne odbywające się  
w celu odwiedzin krewnych lub znajomych związane są z bardzo niskimi wydat-
kami przeznaczonymi na taki wyjazd, bowiem łączą się z darmowymi noclegami  
i niewielkimi odległościami od miejsca zamieszkania, co również zdecydowanie 
zmniejsza koszty transportu. Ten cel wyjazdu dotyczył ponad 67% respondentów, 
którzy wydawali na wyjazd do 100 zł. Wypoczynek i rekreację wybrało ponad 16% 
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badanych. Ich wyjazdy związane już były ze znacznie wyższymi wydatkami pono-
szonymi na ten cel (koszty noclegów, transportu). W celu religijnym oraz dla zwie-
dzania ciekawych miejsc (architektura, kultura, przyroda) wyjeżdżało ponad 10% 
badanych, podróżowali oni autokarem i korzystali z komercyjnej bazy noclegowej. 
Około 7% emerytów i rencistów wyjeżdżało w celach zdrowotnych oraz zawodo-
wych. Odbycie tego typu wyjazdu związane było z przebyciem dystansu powyżej 
300 km w jedną stronę i noclegiem w wynajętych kwaterach prywatnych. 
 
 

THE RESEARCH OF TOURISTIC DEPARTURE OF PENSIONER  
AND ANNUITANTS IN POLAND – STATISTICAL ANALYSIS 

 
 

Summary 
 
 The purpose of the article is the analysis of transitory pensioners and annuitants 
touristics departures (2-4 days, conj 1-3 nights). The research was carried out based on 
representative research result of individual transitory domestic departures in 2005 where 
pensioners and annuitants participated in. As investigative instrument was taken 
multidimensional analysis of correspondence. The results of research were presented in 
tridimensional area. The Ward’s method was used in research due to bif number of 
variants of analyzed variables. This method has enabled assignment of coherence 
between variables variants.  
 

Translated by Alicja Markiewicz 
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MAREK BIAŁKOWSKI 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

FORMA PRAWNA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH USŁUGI TURYSTYCZNE 
 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Wykonywanie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie 
usług turystycznych, wymaga od przedsiębiorców spełnienia wielu wymogów natu-
ry prawnej. Dla ich spełnienia nie bez znaczenia jest przyjęta forma prawna.  
W działalności turystycznej najczęściej występującym podmiotem wśród operato-
rów turystycznych są biura podróży.  
 Jeżeli chodzi o tworzenie i funkcjonowanie biur podróży, generalnie można by 
w tym względzie odwołać się do prawa Unii Europejskiej. Do tej kategorii należy 
bowiem zaliczyć cały pakiet uregulowań prawnych, które służą usprawnieniu m.in. 
ochrony konsumenta we Wspólnotach Europejskich. Odnosi się to w szczególności 
do turystyki, jak i transportu z nią związanego. Jedną z najistotniejszych jest dyrek-
tywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek1. W tej regulacji niezwykle ważne jest to, że konsu-
ment otrzymuje kompletny pakiet usług liczony w jednej cenie i obejmuje on tym 
samym nie mniej niż dwie oferowane usługi, a przy tym łączny czas ich trwania nie 
może być krótszy niż 24 godziny bądź jako taki obejmuje nocleg. Kolejna równie 
ważna regulacja to dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 października 1994 roku w sprawie ochrony nabywców, w odniesieniu do niektó-
rych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieru-
chomości w oznaczonym czasie2. Na jej podstawie do obrotu prawnego weszło 

                                                 
1  Dz. Urz. UE L nr 158 z dnia 23 czerwca 1990 r. 
2  Dz. Urz. UE L nr 280 z dnia 29 października 1994 r., akt ten już nie obowiązuje, przyto-

czono go tutaj ze względów poznawczych. 
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pojęcie time-sharingu3, które polega na korzystaniu z nieruchomości według po-
działu czasowego4. Dyrektywa ta została zmieniona nową dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/128/WE w sprawie ochrony konsumentów w odniesie-
niu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty 
wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany5. Owa zmiana miała się przyczynić 
do zwiększenia ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi 
przez przedsiębiorców turystycznych.  
 Ze względu na tak skomplikowaną formę prowadzenia działalności należy 
zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w krajach Unii Europejskiej tego rodzaju 
działalnością (w tym pośrednictwem i organizacją turystyki) zajmują się profesjo-
nalnie podmioty, odpowiednio przygotowane i z właściwym zapleczem. Są to wła-
ściwe formy organizacyjne, posiadające także stosowne uprawnienia oraz niezbęd-
ne zaplecze finansowe i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Ze względu na ro-
snące zapotrzebowanie i jakość usług oferowanych przez biura turystyczne dnia 29 
sierpnia 1997 roku uchwalono ustawę o usługach turystycznych6, która implemen-
towała do polskiego systemu prawnego dyrektywę nr 90/314/EWG z dnia 13 
czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek7, jak 
również dyrektywę Rady 82/470/EWG z dnia 29 czerwca 1982 roku w sprawie 
środków ułatwiających skuteczne stosowanie przepisów o swobodzie przedsiębior-
czości i swobodzie świadczenia usług w odniesieniu do osób prowadzących własne 
firmy w zakresie pewnych usług występujących w transporcie oraz usług biur tury-
stycznych (grupa ISIC 718), magazynowania i składowania (grupa ISIC 720)8. 
Najistotniejszy wniosek, jaki zdaje się wypływać z treści regulacji europejskich, 
sprowadza się do tego, że każdy podmiot, który zamierza prowadzić działalność  
w postaci biura podróży, musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami za-
wodowymi, a przede wszystkim nie może być karany. Biura podróży mogą być 
prowadzone w kraju przez zarejestrowane podmioty w różnych formach prawnych, 
oczywiście ich działalność musi być regulowana, a więc zasadniczo ma charakter 
administracyjno-prawny. W tym zakresie mogą to być przede wszystkim przedsię-
biorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, spółki komandytowe, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również i spółki akcyjne. Tryb rejestracji dla 
tego rodzaju podmiotów jest uregulowany przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 

                                                 
3  J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 

2006, s. 61. 
4  M. Wajgner, R. Tylińska, Ekonomia i prawo w turystyce, Wydawnictwo REA, Warsza-

wa 2009, s. 87. 
5  Dz. Urz. UE L nr 33 z dnia 3 lutego 2009 r. 
6  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. 2004, nr 223, poz. 

2268 z późn. zm. (tekst jednolity). 
7  Dz. Urz. UE L nr 158 z dnia 23 czerwca 1990 r. 
8  Dz. Urz. UE L nr 213 z dnia 29 czerwca 1982 r. 
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roku o Krajowym Rejestrze Sądowym9. 
 Poza tym zakresem przedmiotowym przede wszystkim zajmują się osoby 
fizyczne lub spółki cywilne, działające w oparciu o wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej, dla których rejestracji dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy  
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej10. 
 Coraz częściej spotykamy się z takim oto zjawiskiem, że podmiotami zajmu-
jącymi się działalnością turystyczną są podmioty, których siedziba znajduje się 
poza granicami kraju. Podmioty te mogą również prowadzić w Polsce działalność 
związaną z prowadzeniem biur turystycznych, pod warunkiem że odbywa się to na 
zasadzie wzajemności w ich kraju pochodzenia. Niezależnie od tego wszyscy oni  
w każdym przypadku muszą spełniać takie same warunki jak przedsiębiorcy krajo-
wi. W przypadku braku przesłanki wzajemności, osoby te – w myśl art. 13 ust. 3 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – mogą również prowadzić działal-
ność gospodarczą w jednej ze wskazanych tam form organizacyjnych, do których 
należą bez wątpienia spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjne. Niezależnie od posiada-
nych uprawnień mogą także przystępować do już istniejących spółek oraz obejmo-
wać w nich udziały.  
 Niezależnie od wyżej wskazanych możliwości prowadzenia biur podróży lub 
pośrednictwa turystycznego zainteresowany podmiot, oczywiście przy zachowaniu 
zasady wzajemności, może utworzyć w kraju oddział biura podróży już istniejącego 
w kraju pochodzenia z siedzibą w Polsce. Przy czym świadczenie usług w tym 
przypadku musi się odbywać w oparciu o ustawę o usługach turystycznych (zwana 
dalej: uut). Płynie stąd wniosek, że także i w tym przypadku przedsiębiorca będzie 
musiał każdorazowo spełniać takie same warunki, jakie przewidziane zostały dla 
podmiotów krajowych wykonujących ten sam rodzaj regulowanej działalności go-
spodarczej11. 
 Poza wspomnianymi obowiązkami przedsiębiorca turystyczny na prowadzenie 
działalności turystycznej musi uzyskać specjalne zezwolenie oraz wpis do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego zgodnie z art. 
4 ust. 1 uut przez marszałka województwa właściwego na siedzibę podmiotu podle-
gającego temu obowiązkowi. 
 

                                                 
9  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. 2007, nr 168, 

poz. 1186 z późn. zm. (tekst jednolity). 
10  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2007, nr 

155, poz. 1095 z późn. zm. (tekst jednolity). 
11  M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003,  

s. 23–24. 
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1. Warunek legalności funkcjonowania biur podróży 
 
 Ze względu na szczególną materię związaną z rodzajem wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej ten jej rodzaj aktywności podmiotów gospodarczych zajmuje 
się przede wszystkim organizowaniem imprez turystycznych oraz pośrednictwa na 
zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, jak już 
wspomniano, jest działalnością regulowaną i dla swojej legalności wymaga uprzed-
niego uzyskania zezwolenia, co wynika wprost z art. 4 ust 1 uut. Obowiązek ten 
dotyczy zarówno podmiotów prowadzących działalność turystyczną na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy też podlegających wpisowi do 
Krajowego Rejestru Sądowego.  
 W tym miejscu należy rozważyć obowiązki, jakie zdają się wypływać z treści 
art. 7 i 8 uut, a więc chociażby kolejności ubiegania się o wpis do rejestru przedsię-
biorców prowadzących działalność turystyczną. Wydaje się, że podmiot ubiegający 
się o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka musi w pierwszej kolejności 
zarejestrować swoją działalność gospodarczą, a w dalszej – wystąpić z wnioskiem  
o wpis do rejestru. Przemawia za tym kilka względów, a mianowicie art. 7 ust. 3 
uut. wymaga, aby podmiot ubiegający się o wpis posiadał szereg atrybutów – jako 
przedsiębiorca zarejestrowany. Tak więc dla potrzeb rejestracji i uzyskania wpisu  
w szczególności posiadać musi numer identyfikacji podatkowej (bądź REGON, 
jeśli jest spółką prawa handlowego) oraz wskazać m.in. przedmiot działalności. 
Fakt ten nie jest możliwy w przypadku, gdy procedura rejestracyjna jeszcze się nie 
zakończyła i niezależnie od tego, przed którym z podmiotów będzie ona prowadzo-
na – czy to będzie organ gminy, czy też Krajowy Rejestr Sądowy. Wynika to  
z konieczności wypełnienia kryteriów zawartych w treści rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści (PKD)12.  
 Niezależnie od powyższych rozważań należy zauważyć, że w ramach udzielo-
nego zezwolenia biura podróży mogą się zajmować przede wszystkim organizowa-
niem imprez turystycznych. Dla bliższego wyjaśnienia tego pojęcia należy posłużyć 
się treścią art. 3 pkt 2 uut, w którym pod pojęciem imprezy turystycznej należy 
rozumieć co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte 
wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo 
jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. W związku z tym ważne jest, by 
impreza posiadała ustalony odpowiednio do potrzeb klientów program oraz ogólną 
kwotę stanowiącą cennik dla wszystkich oferowanych usług. Istotna jest również 
okoliczność, aby podmiot biorący udział w organizowanej imprezie nie znał po-
szczególnych składników oferty. Kwestią więc zasadniczą w tym przypadku jest 

                                                 
12  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfika-

cji Działalności (PKD), Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885. 
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bowiem sytuacja polegająca na tym, aby to organizator imprezy odpowiednio wcze-
śniej, a więc z reguły przed sprzedażą określonej usługi, skalkulował jej wartość  
i włączył do katalogu oferowanych przez siebie usług13. 
 Niezwykle ważną kwestią, z punktu widzenia prowadzenia działalności tury-
stycznej, jest także to, iż zgodnie z art. 9 uut minister właściwy do spraw turystyki 
wraz z marszałkiem województwa są upoważnieni do kontroli prowadzonej przez 
przedsiębiorcę działalności odnośnie do jej legalności i rzetelności. Jest to ważki 
problem, jeśli bowiem w następstwie ustaleń pokontrolnych okaże się, iż owa dzia-
łalność jest prowadzona w sposób niewłaściwy, a w szczególności nastąpią uchy-
bienia w sposobie jej wykonywania polegające na prowadzeniu biura podróży bez 
odpowiedniego zezwolenia, minister właściwy do spraw turystyki winien wystąpić 
do właściwego marszałka województwa o wydanie decyzji administracyjnej stwier-
dzającej, że prowadzona działalność gospodarcza jest wykonywana nielegalnie. 
Konsekwencją takiej decyzji jest to, że w jej następstwie marszałek jest zobligowa-
ny do wydania zakazu wykonywania tego rodzaju działalności na okres trzech lat. 
Dotyczy to także podmiotów, którym zezwolenie cofnięto, a pomimo to w dalszym 
ciągu prowadzą działalność turystyczną. Sankcja za tego rodzaju działania jest więc 
dość dotkliwa i najczęściej powoduje eliminację takiego podmiotu z rynku, choć  
z punktu widzenia przeciętnego klienta za bardzo skoncentrowana na działaniach 
władz centralnych. Wydaje się, że odpowiednią decyzję winien w takich przypad-
kach podejmować samodzielnie marszałek województwa, a w dalszej konsekwencji 
powinien na nim spoczywać jedynie obowiązek informowania w formie corocznych 
sprawozdań właściwego ministra do spraw sportu. 
 
 
2. Biuro podróży jako forma prowadzenia działalności turystycznej 
 
 Z prawnego punktu widzenia brak jest wyraźnej definicji biura podróży  
w polskich regulacjach prawnych. Wobec tego należy ustalić jego zakres przedmio-
towy. Tak więc pod pojęciem biura podróży należy rozumieć przede wszystkim 
przedsiębiorcę, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodar-
czej prowadzi jednocześnie kilka usług jednocześnie, a więc jest organizatorem 
turystyki, pośrednikiem turystycznym bądź też wykonuje zadania agenta turystycz-
nego.  
 W ramach poszczególnych składowych opisanego pojęcia można wskazać 
ponadto, że przedsiębiorca turystyczny, oferując i sprzedając usługi, może być ich 
organizatorem. Poza tym może być zleceniobiorcą i na podstawie zawartej umowy- 
-zlecenia wyszukiwać dla swoich zleceniodawców interesujące ich imprezy tury-
styczne, negocjując jednocześnie z ich organizatorem ceny finalnej usługi. Nie 

                                                 
13  M. Nesterowicz, op.cit. 
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mniej ważną formą świadczenia usług turystycznych jest wykonywanie umowy 
agencyjnej, a więc pośrednictwa polegającego na zbywaniu swoim klientom prawa 
udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez inny podmiot, którym może 
być również przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne.  
 Szczególnie ważny jest tu fakt, że zasadniczo w pierwszych dwóch przypad-
kach mamy do czynienia z tzw. działalnością regulowaną, natomiast w ostatnim  
– a więc odnośnie do działalności agentów turystycznych – ta forma działalności 
funkcjonuje jako działalność pozareglamentacyjna, a więc wolna. Choć zgodnie  
z art. 5 uut zdaje się wypływać zgoła inny wniosek, bowiem marszałek wojewódz-
twa sprawuje nadzór nad wykonywaniem umów agencyjnych, a więc przede 
wszystkim dba o zabezpieczenie właściwego ich wykonywania, biorąc za wyznacz-
nik szczególny interes klientów takich podmiotów, a w przypadkach skrajnych  
– włącznie z możliwością zaliczkowego pokrycia kosztów powrotu turystów do 
kraju. 
 Niejako przy okazji należy wspomnieć, że podmioty prowadzące biura podró-
ży występują w obrocie prawnym i gospodarczym jako przedsiębiorcy. Pojęcie to 
jest dość istotne dla właściwego zrozumienia omawianych zagadnień, bez jego 
zdefiniowania trudno bowiem mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej,  
w tym zwłaszcza turystycznej. W świetle uregulowań art. 3 pkt 14 uut pojęcie 
przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy zagranicznego, należy rozumieć tak, jak to 
zostało uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej14. Kwestią 
dyskusyjną jest okoliczność występowania dwóch pojęć przedsiębiorcy i ich wza-
jemnego stosunku. Dotyczy to regulacji zawartej w art. 431 k. c. oraz definicji funk-
cjonującej w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zwana dalej: 
usdg). W tym rozumieniu pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć osobę 
fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym 
przyznawana jest zdolność prawna, wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą. Przy czym należy zauważyć, iż pojęciem tym objęci są również 
wspólnicy spółki cywilnej. Biorąc pod uwagę treść obu tych definicji, należy uznać, 
że definicja przedsiębiorcy przewidziana w usdg jest właściwsza i bardziej precy-
zyjna dla określenia przedsiębiorcy od tej, jaka została przyjęta do kodeksu cywil-
nego.  
 Nie bez znaczenia dla świadczenia usług turystycznych jest również to, że ma 
ono charakter zarobkowy, a tym samym stanowi działalność gospodarczą w rozu-
mieniu usdg. Tak więc w myśl jej zapisów (art. 2) pod wskazanym pojęciem należy 
rozumieć działalność przede wszystkim zarobkową o charakterze wytwórczym, 
budowlanym, handlowym, usługowym i poszukiwawczym oraz mającą na celu 

                                                 
14  K. Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej  

w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycz-
nych z 25 marca 2009 r., w: Transformacje prawa turystycznego, red. P. Cybula, Wydawnictwo 
Proksenia, Kraków 2009, s. 77–78. 
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wydobywanie i rozpoznawanie kopalin ze złóż, ale przede wszystkim jest to dzia-
łalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W tym wzglę-
dzie zdaje się nasuwać wniosek, iż z prowadzonych rozważań najważniejsza jest ta 
część definicji działalności gospodarczej, która odnosi się właśnie do świadczenia 
usług. Opierając się na tym wyróżniku, należy wskazać, że według Polskiej Klasy-
fikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 29 października 2008 roku15, do pojęcia działalności usługowej należy 
zaliczać takie spośród nich, które polegają w szczególności na wykonywaniu 
wszelkich czynności na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludno-
ści; które są przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz dla 
celów konsumpcji. Pojęcie to odbiega nieco od poprzedniej definicji działalności 
usługowej, choć w dalszym ciągu należy łączyć ją z działalnością wykonywaną  
w celach zarobkowych, gdyż właśnie nieodłącznym atrybutem prowadzonej dzia-
łalności jest jej element dotyczący zarobkowania. 
 Aby definicja działalności gospodarczej byłą pełna, należy poczynić jeszcze 
kilka uwag odnoszących się do konieczności jej wykonywania w sposób zorgani-
zowany i ciągły, które to przymioty nie są już tak łatwe do zdefiniowania, gdyż  
w przepisach prawnych brak jest już tak jednoznacznego wyjaśnienia, co pod tymi 
pojęciami należy rozumieć i jak je stosować. Dlatego też należy podejść do nich 
dość szeroko, nie tracąc w tym kontekście obranej przez przedsiębiorcę formy or-
ganizacyjno-prawnej, przy czym dla pełności obrazu nie można tracić z pola wie-
dzenia jeszcze dodatkowo dwóch dalszych elementów, a mianowicie zarządzania  
i nadzoru nad podmiotem prowadzącym biuro podróży. W tym miejscu nasuwa się 
oczywista uwaga, że podejmowanie czynności w formie przypadkowej nie oznacza 
działalności gospodarczej. Już chociażby z tego względu należy wskazać, że dzia-
łalność ta nie może być podejmowana w innych celach niż zarobkowe, a więc nie 
będzie się odnosić do tzw. pomocy sąsiedzkiej lub koleżeńskiej czy nawet pomocy 
okazjonalnej. Wobec tego jasno należy powiedzieć, iż działalność tego typu dodat-
kowo musi się charakteryzować względną stałością i powtarzalnością działań, choć 
w pewnych dziedzinach działalności turystycznej może być wykonywana sezono-
wo16. Stąd też wnosić należy, że świadczenie usług turystycznych, rozumiane rów-
nież jako działalność turystyczna, będzie polegać na prowadzeniu działalności go-
spodarczej spełniającej wszystkie kryteria z tym związane. 
 
 

                                                 
15  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kla-

syfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. 2008, nr 207, poz. 1293 z późn. zm. 
16  J. Gospodarek, op.cit., s. 100–101. 
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3. Procedura rejestracyjna podmiotów zajmujących się świadczeniem usług 
turystycznych 
 
 Podmioty zamierzające założyć działalność gospodarczą w formie biur podró-
ży, oprócz wymagań przewidzianych w usdg (wpis do ewidencji działalności go-
spodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego), muszą również wypełnić wymaga-
nia przewidziane w uut, odnoszące się do uzyskania stosownego zezwolenia na 
prowadzenie tego rodzaju usług. O ile w pierwszym przypadku procedura jest  
w sposób dość powszechny znana, o tyle w tym drugim jest ona nieco odmienna. 
Aby taki wpis otrzymać, należy w pierwszym rzędzie mieć już zarejestrowaną dzia-
łalność, a poza tym należy złożyć stosowny wniosek wpisu do rejestru organizato-
rów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonych przez właściwych ze 
względu na siedzibę przedsiębiorcy do marszałków województw. W przypadku 
przedsiębiorcy zagranicznego, który otworzył oddział na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, organem uprawnionym do dokonania wpisu będzie również marszałek 
województwa, właściwy ze względu na siedzibę oddziału. Poza tym zainteresowane 
podmioty muszą spełnić wiele innych przesłanek. We wniosku o wpis do rejestru 
zgodnie z art. 7 ust 3 uut wskazać należy: 

 firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku kiedy przedsię-
biorca jest osobą fizyczną, jego adres zamieszkania, 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer po-
siada, 

 określić przedmiot działalności, 
 określić zasięg terytorialny wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje 

europejskie, kraje pozaeuropejskie), 
 wskazać główne miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do re-

jestrów oraz oddziałów, 
 imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przed-

siębiorstwa oraz działalnością jego oddziałów. 
 Jeśli natomiast chodzi o spółkę cywilną, stowarzyszenia, fundacje czy spółki 
prawa handlowego, a więc spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, to oprócz wymienionych ele-
mentów muszą one do wniosku załączyć numer REGON oraz wskazać, czy są płat-
nikami podatku VAT. 
 Aby właściwie chronić interesy kontrahentów, istnieje ustawowy wymóg, aby 
biuro podróży w trakcie swojego istnienia i prowadzenia działalności operacyjnej 
posiadało właściwą umowę gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej lub też 
umowę ubezpieczenia na rzecz klientów. Wszystkie te wymogi mają zapewnić 
możliwość bezproblemowego powrotu do kraju, gdyby operator nie zapewnił po-
wrotu. 
 Poza tym w trakcie procedury rejestracyjnej zainteresowany przedsiębiorca 
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ma obowiązek złożyć stosownie do art. 7 ust. 4 i 5 uut oświadczenie w odpowied-
niej treści i formie. Jego brak uniemożliwia dokonanie rejestracji.  
 Niezwykle ważkim dla rejestracji zagadnieniem jest wymóg niekaralności za 
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz 
przeciwko obrotowi gospodarczemu w stosunku do osób, które będą pełnić funkcje 
kierownicze w takich jednostkach. Nadto muszą się one legitymować odpowiednim 
wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 uut 
działalnością w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych mogą kierować osoby, które posiadają: 

 rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu tu-
rystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu; 

 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu 
obsługi turystów lub ukończone studia wyższe inne niż wymienione w ww. 
punkcie; 

 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż 
wymieniona w cyt. wyżej punkcie; 

 6 lat praktyki w obsłudze turystów w pozostałych przypadkach. 
 Procedura rejestracyjna kończy się wraz z wpisaniem przedsiębiorcy do reje-
stru działalności regulowanej, co winno nastąpić w terminie do 7 dni od dnia wpły-
nięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. W jego wyniku zainteresowanemu 
podmiotowi wydawane jest stosowane zaświadczenie17, które jest dokumentem 
potwierdzającym legalność prowadzonej działalności turystycznej. W tym miejscu 
zaznaczyć należy, że ewidencja ta ma charakter otwarty, a dostęp do niej mają 
wszystkie podmioty mające w tym interes prawny. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Zajmowanie się prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od for-
my organizacyjnej podmiotu, jest zajęciem wysokiego ryzyka, gdyż nie na wszyst-
kie czynniki przedsiębiorca jest w stanie zwrócić uwagę, by nie narazić się na za-
rzut prowadzenia działalności gospodarczej w sposób nielegalny, a więc i niezgod-
ny z prawem. Prowadzone rozważania nie dały jednoznacznej wskazówki co do 
formy organizacyjnej podmiotów, które byłyby najwłaściwsze dla prowadzenia 
działalności polegającej na świadczeniu usług turystycznych. Każda z nich bowiem 
ma swoje zalety i mankamenty. W tym kontekście nakreślone zostały te elementy, 
które decydują o legalności prowadzenia działalności biur podróży. Poza tym wska-
zano, jak szeroką i pojemną dziedziną jest świadczenie usług turystycznych, a zna-
jomość przepisów prawnych obejmujących treść ustawy o usługach turystycznych 

                                                 
17  M. Wajgner, R. Tylińska, op.cit., s. 103–105.  
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nie wystarczy, aby działalność turystyczną wykonywać w sposób jasny i przejrzy-
sty. Szczególnymi utrudnieniami w tym zakresie jest rozbieżność pojęciowa stoso-
wana w jej treści i interpretacyjna. Dodatkowym utrudnieniem była w związku  
z tym konieczność dokonywania samodzielnej wykładni pozajęzykowej zapisów 
ustawowych. Nie zapominajmy wszakże, że od momentu przystąpienia Polski do 
struktur europejskich niektóre elementy ustawodawstwa europejskiego wymagają 
od teoretyków i praktyków znajomości tajników i tej gałęzi prawa. 
 
 

LEGAL FORM ENTITIES PERFORMING TOURIST SERVICES 
 
 

Summary 
 
 Using a wide range of providers of tourist services at the present time has become 
so common that this should not arouse any emotion. However, the element of universal-
ity, and hence the risk of coming to the clients of travel agencies may not pose any 
problems. Therefore, because of the expectations of society has been necessary to intro-
duce certain legal and organizational forms to the proper government supervision over 
implementation of the stakeholders of tourism. Undertaken by the Polish legislature 
steps in this regard, the principle aim in two directions. Firstly, to fulfill the commit-
ments it to the Polish result from the fact of membership in European structures, for 
which consumer protection is often a matter of utmost importance. Secondly, because of 
the worrying signals about the reliability of the services performed by incompetent 
operators. This work is in some way to answer that in both cases, the protective system 
designed for customers of travel agents to protect against illegal activities on the part of 
business travel. Trivial in this role to have legal status and supervision of a control pop-
ulation of the marshal. 
 

Translated by Marek Białkowski 
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INTERNETOWA PLATFORMA INFORMACYJNA BALTIC MUSEUMS 2.0  
JAKO PRZYKŁAD NOWYCH FORM ROZPOWSZECHNIANIA  

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Tak jak rozpowszechnienie Internetu jako ogólnodostępnego medium infor-
macyjnego stanowiło stymulator dla obecności w sieci informacji turystycznej, tak 
pojawienie się – a obecnie ugruntowanie – nowych, aktywnych form wykorzystania 
Internetu przez użytkowników końcowych – znanych pod ogólnym terminem Web 
2.0 – stanowi silny bodziec dla ukierunkowania w tę stronę serwisów informacji 
turystycznej.  
 W niniejszym referacie opisano podstawowe założenia Internetowej Platformy 
Informacyjnej Baltic Museums 2.0 – jako przykładu serwisu informacji turystycz-
nej nowej generacji, wykorzystującego rozwiązania koncepcyjne i technologiczne 
charakterystyczne dla Web 2.0. Stanowić on może wzór do tworzenia analogicz-
nych serwisów informacji turystycznej na potrzeby innego rodzaju organizacji  
i w celu promowania innych rodzajów atrakcji turystycznych niż muzea oceanogra-
ficzne, będące przedmiotem projektu Baltic Museums 2.0. 
 Referat składa się z wprowadzenia, trzech zasadniczych części i podsumowa-
nia. W części pierwszej opisano podstawowe założenia i cechy charakterystyczne 
rozwiązań internetowych określanych jako Web 2.0. W sekcji drugiej zawarto krót-
ki zarys przedmiotu i zakresu projektu Baltic Museums 2.0, aby ukazać właściwy 
kontekst dla zawartości stanowiącej główną część referatu sekcji trzeciej, opisującej 
najważniejsze założenia Internetowej Platformy Informacyjnej. 
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1. Web 2.0 – koncepcja i krótki zarys technologii 
 
 Koncepcja Web 2.0 zyskała w ostatnich latach na popularności, docierając do 
większości obszarów rozrywki, badań, nauki czy biznesu. Charakteryzuje się ona 
zmianą formy sieci – z medium służącego tylko do odczytu treści – na medium typu 
„do odczytu i modyfikacji”, które umożliwia użytkownikom publikowanie treści  
w różnorodnej formie. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technologii, która 
ułatwiła użytkownikom w prosty sposób wykorzystanie oferowanych w sieci usług 
i realizację zadań, które były dotąd zarezerwowane tylko dla specjalistów.  
 Podczas pierwszej konferencji związanej z Web 2.0 O’Reilly i Battelle pod-
kreślano, że użytkownik końcowy nie jest jedynie użytkownikiem aplikacji, ale 
uczestnikiem i integralną częścią zawartości aplikacji, sprawiającym, że aplikacja 
wpływa na tych, którzy z niej korzystają. Strony internetowe posiadają architekturę 
współuczestnictwa, co zachęca użytkowników do wzbogacania aplikacji w trakcie 
jej wykorzystywania1. 
 Cztery główne wymiary określające Web 2.0 to: wymiar infrastruktury sie-
ciowej, wymiar funkcjonalny, wymiar danych oraz wymiar społeczny. Pierwszy  
z nich związany jest ze znaczącą poprawą w zakresie przepustowości, dostępności  
i niezawodności sieci na całym świecie, jak również z rozwojem w zakresie opro-
gramowania zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Wymiar funkcjonalny prze-
jawia się powstaniem zaawansowanych aplikacji internetowych oraz migracją apli-
kacji z wersji stanowiskowych do sieci. Wiele aplikacji codziennego użytku, takich 
jak oprogramowanie biurowe, arkusze kalkulacyjne, kalendarze, programy do za-
rządzania dostępne są w sieci w formie oprogramowania jako usługi – SaaS (ang. 
Software as a Service), eliminując tym samym potrzebę instalacji i uaktualniania 
danego oprogramowania lokalnie. Wymiar danych odnosi się do tworzenia obszer-
nych kolekcji danych przez komputery i ludzi, które stają się wspólne dla wszyst-
kich użytkowników sieci. Natomiast wymiar społeczny przejawia się mnogością 
nowych form interakcji, kolaboracji i życia społecznego w sieci. Poprzez takie ser-
wisy jak MySpace, Facebook czy LinkedIn, użytkownicy zawierają i utrzymują 
kontakty, udostępniając zdjęcia, pliki audio czy wideo. Przejawem wymiaru spo-
łecznego są również blogi, przy pomocy których użytkownicy publikują wiadomo-
ści wyrażające ich opinie; platformy wiki, które dają współpracownikom możli-
wość współdzielenia się dokumentami; podcasty, które umożliwiają współdzielenie 
publikacji dźwiękowych lub filmowych. Cechą charakterystyczną wymiaru spo-
łecznego niektórych typów oprogramowania jest to, że im więcej ludzi z nich ko-
rzysta, tym stają się doskonalsze2. 
                                                 

1  N. Di Blas, F. Garzotto, C. Poggi, Web Engineering at the Frontier of the Web 2.0: De-
sign Patterns for Online 3D Shared Spaces, “World Wide Web” 2009, No 12, s. 345–379. 

2  T. Hoeren, G. Vossen, Manifest: The role of law in an electronic world dominated by 
Web 2.0, “Computer Science – Research and Development” 2009, No 23, s. 7–13. 
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 Web 2.0 przekształciła sieć w środowisko, które zapewnia użytkownikowi 
bogatsze doznania, oferując mieszankę różnorodnych informacji w wielu forma-
tach, ułatwienia interakcji pomiędzy wieloma stronami oraz kolaborację  
i współdzielenie informacji. Na koncepcję Web 2.0 składa się wiele różnych aplika-
cji, implementowanych przy użyciu różnorodnych technologii. Można dokonać 
następującej ogólnej klasyfikacji aplikacji Web 2.0: 

 Rich Internet Applications (bogate aplikacje internetowe). Aplikacje te 
funkcjonują jak aplikacje instalowane lokalnie i zapewniają dynamiczny 
interfejs dzięki zastosowaniu takich technologii jak Ajax (Asynchronous 
JavaScript and XML) oraz małych programów – wtyczek, znanych pod 
postacią widgetów, gadżetów lub snippetów, które tworzą środowisko 
programistyczne w ramach przeglądarki internetowej i pozwalają użyt-
kownikowi w łatwy sposób łączyć informacje i tworzyć różnorodne pre-
zentacje graficzne; w wyniku tego postępu zmniejsza się luka pomiędzy 
programowaniem sieciowym i lokalnym. 

 Narzędzia kolaboracji. W tej kategorii mieszczą się asynchroniczne na-
rzędzia kolaboracji, takie jak platformy wiki i blogi, do korzystania z któ-
rych użytkownicy nie muszą być podłączeni do sieci w tym samym czasie 
oraz narzędzia synchroniczne (czasu rzeczywistego), takie jak komunika-
tory. 

 Współtworzone przez użytkowników bazy danych. Są to potężne środo-
wiska, takie jak np. YouTube, Flickr, w których użytkownicy współdzielą 
treści multimedialne. 

 Technologie integracyjne, dzięki którym sieć stanowi platformę. Istnieje 
ogromna liczba usług i danych porozrzucanych po całym Internecie; do-
stęp do poszczególnych zasobów jest możliwy, ale dopiero zintegrowanie 
różnych usług i danych daje nowe funkcjonalności. Możliwości takiej in-
tegracji różnych zasobów sieciowych oferują narzędzia, takie jak np. 
Yahoo! Pipes3. 

 Społeczne aspekty sieci sprawiają, że jest to środowisko bardziej przyjazne, 
zintegrowane i otwarte, ale i bardziej złożone. Trzeba jednak mieć na uwadze rów-
nież zagrożenia związane z umieszczaniem różnego rodzaju informacji w sieci. Jest 
to bowiem przestrzeń w dużej mierze pozbawiona standardów bezpieczeństwa4.  
 
 

                                                 
3  K.H. Cheung, K.Y. Yip, J.P. Townsend, M. Scotch, HCLS 2.0/3.0: Health care and life 

sciences data mashup using Web 2.0/3.0, “Journal of Biomedical Informatics” 2008, No 41,  
s. 694–705. 

4  S. Mansfield-Devine, Anti-social networking: exploiting the trusting environment of Web 
2.0, “Network Security” 2008, Nov., s. 4–7.  
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2. Projekt BalticMuseums 2.0 – cele i zakres działania 
 
 Projekt Baltic Museums 2.0 realizowany jest w ramach South Baltic Cross-
border Co-operation Programme 2007–2013.5 Program South Baltic został powoła-
ny do życia w 2007 roku na bazie doświadczeń zebranych podczas realizacji pro-
gramu Baltic Sea Region przez kraje bałtyckie: Danię, Niemcy, Litwę, Polskę  
i Szwecję. Współfinansowanie programu South Baltic pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Europejskiej Polityki Spójności6.  
 Całkowity budżet projektu Baltic Museums 2.0 przekracza sumę jednego mi-
liona euro, przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wynosi 85%. Czas trwania projektu Baltic Museums 2.0 to 3 lata, zakończy 
się on we wrześniu 2011 roku.  
 Głównym celem projektu Baltic Museums 2.0 jest promocja i efektywne wy-
korzystanie dziedzictwa zgromadzonego w muzeach oceanograficznych poprzez 
ponadgraniczne środki informacji turystycznej, tak by zwiększyć atrakcyjność  
i konkurencyjność oferty tych muzeów, szczególnie dla turystów zagranicznych7. 
Cele szczegółowe obejmują: 

 powiększenie oferty informacyjnej muzeów poprzez wykorzystanie no-
wych, ponadgranicznych narzędzi rozpowszechniania informacji; 

 budowę wielojęzycznej platformy internetowej, pozwalającej na wspólną 
prezentację informacji turystycznej przez uczestniczące w niej muzea; 

 budowę internetowego systemu sprzedaży biletów; 
 opracowanie prototypu nowoczesnego, wielojęzycznego systemu opro-

wadzania zwiedzających; 
 stworzenie warunków dla współpracy ponadgranicznej podmiotów  

z państw obszaru południowego Bałtyku; 
 propagowanie informacji o uczestniczących w projekcie muzeach i ich 

wspólnych przedsięwzięciach. 
 Projekt Baltic Museums 2.0 realizowany jest przez międzynarodowe konsor-
cjum, w którego skład wchodzą dwie instytucje naukowe (Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Stralsundzie i Uniwersytet Szczeciński) oraz cztery muzea oceanograficzne 
(Niemieckie Muzeum Oceanograficzne w Stralsundzie, Akwarium Gdyńskie, Li-
tewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie i Muzeum Światowego Oceanu w Kalinin-
gradzie).  
 Strukturę projektu tworzy pięć komponentów: 

                                                 
5  South Baltic Programme Approved Projects Database, http://en.southbaltic.eu/db/-

index.php?p=6&id_db=4&id_record_=64, 15.01.2010. 
6  Operational Programme of South Baltic Cross-border Co-operation Programme, 

http://en.southbaltic.eu/files/?id_plik=176, s. 4–5, 15.01.2010. 
7  Tourism Information Products For Oceanographic Museums, http://www.baltic-

museums.org/project-aims.html, 15.01.2010. 
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 komponent 1 – zarządzanie projektem i koordynacja działań, 
 komponent 2 – komunikacja i rozpowszechnianie, 
 komponent 3 – Internetowa Platforma Informacyjna, 
 komponent 4 – internetowa sprzedaż biletów, 
 komponent 5 – system oprowadzania zwiedzających. 

 W realizację każdego z komponentów zaangażowani są wszyscy partnerzy 
projektu, jednak każdy z komponentów ma przypisany podmiot przewodni, bezpo-
średnio odpowiedzialny za jego realizację. Uniwersytet Szczeciński jest bezpośred-
nio odpowiedzialny za zadania związane z komponentem trzecim, to jest budową 
Internetowej Platformy Informacyjnej, dlatego na niej właśnie skupiono się w dal-
szej części niniejszego referatu.  
 Należy w tym miejscu podkreślić, że przydzielenie odpowiedzialności za re-
alizację tego komponentu Uniwersytetowi Szczecińskiemu stanowi dowód wielkie-
go zaufania do jego potencjału kadrowego i organizacyjnego, jako że tylko pomyśl-
na i prawidłowa realizacja Internetowej Platformy Informacyjnej może zapewnić 
powodzenie całego projektu Baltic Museums 2.0.  
 
 
3. Internetowa Platforma Informacyjna Baltic Museums 2.0 
 
 Internetowa Platforma Informacyjna to centralny element projektu Baltic Mu-
seums 2.0. Przystępując do jej realizacji, przyjęto następujące założenia: 
1. Platforma ma udostępniać potencjalnym zwiedzającym podstawowe informa-

cje na temat poszczególnych muzeów oceanograficznych, z możliwością ła-
twego przemieszczania się między ofertami różnych muzeów. 

2. Platforma ma nie zastępować istniejących stron muzeów, ale zapewnić łatwy 
dostęp w ustandaryzowany sposób do identycznego zestawu informacji dla 
każdego z muzeów w niej uczestniczących (unifikacja taka nie byłaby możliwa 
dla istniejących stron muzeów, różniących się rozmieszczeniem informacji, 
stopniem ich szczegółowości, sposobem nawigacji po podstronach czy techno-
logią wykonania). 

3. Wszystkie informacje publikowane na stronie powinny być dostępne we 
wszystkich wersjach językowych platformy (a zatem użytkownik Internetu 
uzyskuje ten sam zestaw informacji, niezależnie od tego, jakim językiem się 
posługuje i o jakim muzeum zasięga wiadomości). 

4. Platforma ma łączyć wysoki poziom estetyczny (przyciągający uwagę użyt-
kowników Internetu) z łatwą dostępnością publikowanych na niej informacji 
(aby użytkownicy z niej korzystający byli usatysfakcjonowani). 

5. Platforma (poprzez wykorzystanie rozwiązań Web 2.0) ma pozwolić na budo-
wę społeczności wokół muzeów oceanograficznych, obejmującej ich pracow-
ników, osoby, które zwiedzały poszczególne muzea lub zamierzają zrobić to  
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w przyszłości, a także innych użytkowników Internetu zainteresowanych tema-
tyką morską lub akwarystyczną. 

6. Platforma ma początkowo prezentować informacje dotyczące czterech muzeów 
– partnerów projektu Baltic Museums 2.0, a także ma zapewnić możliwość ła-
twego dołączenia do niej kolejnych instytucji w przyszłości. 

 Chcąc stworzyć dobre rozwiązanie, pracę nad realizacją komponentu trzeciego 
rozpoczęto od zidentyfikowania wad i zalet istniejących stron internetowych – aby 
tych pierwszych unikać, a drugie naśladować. Ocenie poddano cztery strony inter-
netowe muzeów – partnerów projektu Baltic Museums 2.0 (Niemieckiego Muzeum 
Oceanograficznego w Stralsundzie, Akwarium Gdyńskiego, Litewskiego Muzeum 
Morskiego w Kłajpedzie i Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie). Ocena 
obejmowała 40 kryteriów użytkowych podzielonych na siedem grup: szybkość 
działania/wyświetlania się strony, nawigacja po stronie, optymalizacja strony pod 
kątem wyszukiwarek internetowych, dostępność informacji (z uwzględnieniem 
barier dostępności różnego rodzaju), zawartość merytoryczną strony, układ graficz-
ny oraz dodatki. Wszystkie cztery badane strony uzyskały oceny przeciętne, uzy-
skując łącznie od 22 do 27 punktów na 40 możliwych. Uzyskane wyniki pozwoliły 
jednak na zebranie rozwiązań, które dla poszczególnych stron oceniono pozytywnie 
i zaproponowanie na ich podstawie pewnej wizji idealnej strony internetowej mu-
zeum oceanograficznego.  
 Wizja ta musiała obejmować także elementy, których brakowało istniejącym 
stronom muzeów oceanograficznych, a które wpisane były w samą nazwę projektu 
Baltic Museums 2.0. Aby projektowana platforma informacyjna była zgodna z kon-
cepcją Web 2.0, jej użytkownicy powinni mieć możliwość wymieniania się wraże-
niami związanymi z wizytą w muzeum, dodawania własnej zawartości, nieformal-
nego kontaktu z pracownikami muzeum – ogólnie, współtworzenia społeczności 
interesującej się tematyką morską i akwarystyczną. 
 Kluczowym elementem zaproponowanej wizji platformy był zakres meryto-
ryczny informacji, które powinny znaleźć się na platformie. Zestaw takich informa-
cji przedstawiono do wglądu uczestnikom projektu, z prośbą o sklasyfikowanie ich 
jako kluczowych, ważnych, akceptowalnych bądź zbędnych, a także o wysunięcie 
własnych propozycji rozszerzających ten zestaw. Zestaw informacji ostatecznie 
zaakceptowanych do umieszczenia na platformie przedstawiono w tabeli 1. 
 Kolejną sprawą był wybór technologii implementacji Internetowej Platformy 
Informacyjnej. Przed poszukiwaną technologią postawiono następujące wymagania: 

 łatwość wdrożenia i utrzymania, 
 łatwość użycia przez osoby niebędące specjalistami,  
 możliwość realizacji zamierzonej funkcjonalności, w szczególności ele-

mentów Web 2.0 (blog, forum, itd.), 
 zgodność ze standardami W3C i wymaganiami wyszukiwarek interneto-

wych, 
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 niski koszt pozyskania (najlepiej bezpłatne rozwiązanie open-source), 
istotny szczególnie przy włączaniu do platformy kolejnych instytucji, 

 skalowalność. 
 

Tabela 1 
 

Zestaw publikowanych na platformie informacji z podziałem na kategorie 
 
Kategoria Informacje 

Informacje ogólne  
o muzeum 

nazwa, adres, godziny otwarcia, przerwy świąteczne, dostępność wycieczek  
z przewodnikiem (w tym język przewodnika), ceny biletów (w tym rodzaje zniżek 
i ich wysokość), zasady zachowania się w muzeum (dotyczące: bezpieczeństwa, 
wnoszenia bagażu, żywności, robienia zdjęć i kręcenia filmów), zdjęcia muzeum, 
kamery on-line 

Informacje o aktual-
nych atrakcjach  
w muzeum 

aktualne wystawy i ich opisy, kalendarz wydarzeń na cały sezon, filmy reklamo-
we 

Użyteczne informacje 
dla gości 

wskazówki dojazdu (mapa okolicy, dostępność parkingów, komunikacja lokalna, 
najbliższa stacja kolejowa/autobusowa/port lotniczy), plan muzeum (z oznacze-
niem toalet, szatni, sklepów z pamiątkami, barów/kafeterii/automatów z napojami 
i przekąskami, miejsc z dostępem do bezprzewodowego Internetu), dostępność 
dla osób niepełnosprawnych (windy, możliwość wejścia z psem-przewodnikiem, 
wózki inwalidzkie, możliwość uzyskania instrukcji w języku migowym, system 
wzmacniania dźwięku), informacja dla rodziców i szkół (programy edukacyjne, 
wycieczki zorganizowane), informacje dla obcokrajowców (wiza, adresy lokal-
nych biur turystycznych i hoteli), marketing (dane osób kontaktowych, zamawia-
nie materiałów promocyjnych) 

Informacje bieżące 

wystawy specjalne, wystawy objazdowe i gościnne, inne wydarzenia (konferen-
cje, koncerty itp.), zmiany w wystawach (nowe akwaria, nowe okazy fauny  
i flory), istotne zmiany na stronie (np. nowe ekspozycje wirtualne), znaczące 
wydarzenia z kraju i świata mające znaczenie dla muzeum 

Projekt Baltic Mu-
seums 2.0 

informacja o projekcie, partnerach projektu, miastach – siedzibach partnerów 
projektu (inne lokalne atrakcje turystyczne, zdjęcia i filmy), informacje o ochro-
nie przyrody, interaktywne mapy okolic muzeów 

Ekspozycje wirtualne 
zdjęcia i filmy prezentujące atrakcje dostępne w muzeum, interaktywne mapy 
obszarów, z których pochodzą prezentowane okazy fauny i flory 

Społeczność 

księga gości – możliwość opiniowania przez gości wystaw i innych atrakcji 
dostępnych w muzeum, blog prezentujący pracę muzeum „zza kulis”, forum 
miłośników tematyki morskiej i akwarystycznej, łącza do kont muzeów na porta-
lach społecznościowych, informacja o publikacjach na temat muzeów 

Sekcja dla dzieci 
informacja o muzeum napisana prostym językiem, animacje, filmy i interaktywne 
gry związane z tematyką morską 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W drodze analizy wielu dostępnych rozwiązań open-source klasy CMS (Con-
tent Management System)8, obejmującej takie popularne systemy, jak: Drupal, ez 
Publish, Joomla!, TYPO3, zdecydowano się wybrać system Drupal, który w zna-

                                                 
8  P. Frankowski, CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Helion, 

Gliwice 2007. 
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czącym stopniu spełniał wszystkie postawione wymagania, odznaczając się przy 
tym dużą stabilnością działania. 
 Stronę wizualną platformy opracowano zatem jako szablon (theme) dla syste-
mu Drupal. Rysunki 1-3 przedstawiają kolejno: stronę powitalną Internetowej Plat-
formy Informacyjnej, stronę główną widoczną po wybraniu jednego z muzeów oraz 
przykładową podstronę zawierającą informacje szczegółowe na wybrany temat. 
 

 
 

Rys. 1. Strona powitalna Internetowej Platformy Informacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Strona główna muzeum w ramach Internetowej Platformy Informacyjnej (frag-
ment) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 3. Podstrona z informacjami szczegółowymi w ramach Internetowej Platformy 
Informacyjnej (fragment)  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Implementacja Internetowej Platformy Informacyjnej wymagała zaprojekto-
wania rozwiązań dla wielu problemów natury techniczno-organizacyjnej. Jednym  
z nich, szczególnie interesującym ze względu na możliwość wykorzystania go  
w każdej sytuacji utrzymywania wielojęzycznej strony internetowej prowadzonej 
przez konsorcjum instytucji z różnych krajów, jest system zautomatyzowanej ob-
sługi tłumaczeń. W dużym uproszczeniu polega on na tym, że osoba wprowadzają-
ca do systemu informacje w dowolnym języku automatycznie inicjuje procedurę 
tłumaczenia, której pierwszym etapem jest przekazanie wprowadzonego tekstu do 
osoby znającej język, w którym wprowadzono informacje oraz język angielski, 
wraz z informacją o pilności tłumaczenia, generowaną zależnie od kategorii wpro-
wadzonych informacji. Gotowe tłumaczenie na język angielski jest wprowadzane 
do systemu (jako wersja angielska oryginalnego tekstu) i automatycznie przekazy-
wane dalej – do osób znających język angielski i jeden z pozostałych języków,  
w którym publikowane są informacje na platformie. W ten sposób wszystkie wersje 
językowe platformy zawierają w dużej mierze zaktualizowane informacje, nieza-
leżnie od oryginalnego języka ich wprowadzenia. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Opisana w niniejszym referacie Internetowa Platforma Informacyjna Baltic 
Museums 2.0 jest przykładem serwisu informacji turystycznej nowej generacji. 
Opiera się na najnowocześniejszych technologiach, a prócz klasycznej zawartości 
oferuje rozwiązania charakterystyczne dla Web 2.0. Zebranie w jednym miejscu 
najważniejszych informacji o muzeach i odbywających się w nich wystawach, 
umożliwienie odbycia wirtualnej wycieczki po muzeum, jak również wyrażenia 
własnej opinii na temat poszczególnych ekspozycji i atrakcji, powinno spowodować 
wzrost atrakcyjności muzeów prezentujących swoją ofertę na platformie. 
 Choć zaspokaja ona potrzeby muzeów oceanograficznych w dziedzinie roz-
powszechniania informacji w Internecie i ma charakter otwarty, to znaczy może 
zostać poszerzona o kolejne muzea tego typu, przedstawienie jej szerszemu gronu 
specjalistów branżowych może stanowić bodziec otwierający drogę do powstania 
podobnych platform, promujących atrakcje turystyczne innego typu. 
 Do niewątpliwych zalet tego rozwiązania należy zaliczyć: ujednolicenie spo-
sobu przekazu informacji przy zachowaniu jego atrakcyjnej formy, otwarcie na 
turystów zagranicznych – poprzez promowanie w jednym miejscu atrakcji z róż-
nych krajów, niski koszt promocji – poprzez współdzielenie kosztów tworzenia 
zawartości oraz budowy i utrzymania platformy przez wszystkie instytucje czerpią-
ce korzyści z platformy, a także wzajemną pomoc (np. w zakresie tłumaczeń).  
 Z pewnością dużą rolę w powodzeniu opisywanego projektu odegrało dofi-
nansowanie otrzymane z funduszy Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że 
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jest to rozwiązanie pionierskie, które wymagało rozwiązania wielu nierzadko 
skomplikowanych problemów technicznych i organizacyjnych. Kolejne rozwiąza-
nia tego typu będą mogły opierać się na doświadczeniach zdobytych w trakcie re-
alizacji Internetowej Platformy Informacyjnej Baltic Museums 2.0. 
 Projekt opisany w referacie jest współfinansowany z funduszy Unii Europej-
skiej w ramach programu South Baltic na lata 2007–2013. 
 
 

BALTIC MUSEUMS 2.0 ONLINE INFORMATION PLATFORM  
AS AN EXAMPLE OF NEW FORMS  

OF INFORMATION DISTRIBUTION FOR TOURISTS 
 
 

Summary 
 
 The paper describes the basics of the Online Information Platform of the Baltic 
Museums 2.0 project, as an example of a new generation tourist information service, 
making use of Web 2.0-related concepts and technologies. 
 Although the platform serves the purposes of oceanographic museums, it may be 
used as a model for similar tourist information services, created for the purposes of 
other institutions and for the promotion of other types of attractions for tourists. 
 The project described in the paper is partly financed from the European Union 
funds of the South Baltic Programme 2007–2013. 
 

Translated by Jakub Swacha 
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KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA  
A ZASOBY KADROWE BIUR PODRÓŻY – NA PRZYKŁADZIE TRÓJMIASTA 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Występowanie dużej liczby podmiotów oferujących w sumie bardzo do siebie 
podobne produkty skutkuje wzrostem konkurencyjności na rynku. Tworzyć 
przewagę można w oparciu o posiadany wyjątkowy i unikalny produkt turystyczny 
albo umiejętnie zarządzając kapitałem intelektualnym (ludzkim)1 i innymi 
nietrwałymi aktywami, np. w postaci dobrego wizerunku oraz stosunków  
z klientami2. Niematerialność usług biur podróży sprawia, że o jakości ich usług  
w dużym stopniu decydują kompetencje i umiejętności pracowników. Klienci 
budują opinię o firmie na podstawie swoich oczekiwań i doświadczeń w kontakcie 
z jej pracownikami. Zatem dobrze wykształcony personel to fundamentalny 
element produktu biur podróży3.  
 Absolwenci studiów zawodowych kierunku turystyki i rekreacji, wchodząc na 
rynek pracy, bardzo silnie doświadczają skutków światowej globalizacji  
w turystyce. W Polsce ma ona coraz większy zasięg i intensywność, a dotyczy 
integracji z innymi rynkami, m.in. w zakresie przepływu towarów, technologii  

                                                 
1  F.B. Kubiak, A. Korowicki, Rola i znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu 

efektywności organizacji turystycznych, Zeszyty Naukowe US nr 496, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 19, Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, WNUS, Szczecin 2008, s. 71–
79.  

2  J. Otto, Marketing rekacji. Koncepcja i zastosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, 
s. 37. 

3  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warsza-
wa 1996, s. 178. 
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i kapitału, stylu życia oraz konsumpcji usług turystycznych, także regulacji 
prawnych i nowego międzynarodowego podziału pracy4. Dodatkowo zmienność 
czynników zewnętrznych (ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i wielu 
innych) wpływa na sytuację w branży turystycznej, co przekłada się na procesy 
zachodzące na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest także duża popularność studiów 
na tym kierunku. W latach 1992–2000 nastąpił trzeci przyrost szkół wyższych 
kształcących na potrzeby szerko pojętego rynku turystycznego5. Obecnie kierunek 
studiów zawodowych turystyka i rekreacja prowadzą 62 uczelnie6. Znalazł się on na 
dziewiątym miejscu wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów w roku 
akademickim 2009/10 (trzech kandydatów na jedno miejsce). Przyjęto blisko 19 
tys. osób (3,3% wszystkich przyjętych w tym roku na studia)7. Tym wszytkim 
wyzwaniom muszą sprostać absolwenci, zabiegając o zatrudnienie zgodne  
z posiadanym wykształceniem.  
 Celem pracy jest określenie wpływu kształcenia zawodowego na kierunku 
turystyka i rekreacja na zasoby kadrowe biur podróży w Trójmieście.  
 
 
1. Kształcenie zawodowe na kierunku turystyka i rekreacja w Trójmieście 
 
 Wyższe studia zawodowe na kierunku turystyka i rekreacja w 2009 roku  
w województwie pomorskim prowadziły cztery uczelnie. Trzy znajdują się w Trój-
mieście, dwie w Gdańsku i jedna w Sopocie. Szkołami niepublicznymi są Wyższa 
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (założona w 1996 roku) oraz Europejska 
Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa w Sopocie 
(funkcjonuje od 2000 roku). Pomimo braku pełnych danych dotyczących liczby 
osób przyjętych do WSTiP w Gdańsku na I rok studiów i liczbie absolewntów, to  
z dostępnych informacji dosyć wyraźnie rysuje się obraz lidera na pomorskim ryn-
ku usług edukacyjnych. Co druga osoba wybrała studia w WSTiP, zatem i absol-
wenci tej uczelni w znaczym stopniu zasilą kadry turystyczne. Na rynek pracy co 
roku trafia ok. 500 osób posiadających dyplom licencjata z zakresu turystyki i re-
kreacji. 
 

                                                 
4  Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. L. Liberska, PWN, Warszawa 2002, s. 17–

18. 
5  A. Tokarz, Analiza systemu kształcenia kadr turystycznych w Polsce, w: Zeszyty Nauko-

we US nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Kadry w gospodarce turystycznej…, op.cit., 
s. 579. 

6  Na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, www.nauka.gov.pl. 

7  www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Dane_statystyczne_o_szkolnic-
twie_wyzszym/20100111_WYNIKI_rekrutacji_2009_GS.pdf. 
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Tabela 1 
 

Liczba studentów przyjętych na pierwszy rok studiów i absolwentów studiów 
zawodowych, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku turystyka i rekreacja w latach 

2004–2009 w województwie pomorskim 
 

Nazwa 

uczelni 

Akademia Wychowania 

Fizycznego i Sportu  

w Gdańsku 

Wyższa Szkoła 

Turystyki i Hotelarstwa 

w Gdańsku 

Europejska Szkoła 

Hotelarstwa, Turystyki  

i Przedsiębiorczości – 

Szkoła Wyższa w Sopocie 

Absolwenci Przyjęci Absolwenci Przyjęci Absolwenci Przyjęci 

2004 109 214 571 918 - 538 

2005 85 238 . . 104 570 

2006 99 145 . . 190 377 

2007 108 355 . 779 243 688 

2008 92 285 . 808 150 537 

2009 192 391 . 905 131 306 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z dziekanatów uczelni i ich stron 
internetowych oraz T. Studzieniecki, Analiza rynku pracy województwa pomorskiego, 
M. Formella, Analiza rynku usług edukacyjnych w województwie pomorskim  
– materiały niepublikowane.  
 
 Uczelnie przygotowują swoich studentów do pracy w szeroko definiowanym 
sektorze usług turystycznych. Starają się zapewnić swoim absolwentom konkretne, 
przydatne i w swoim charakterze zawodowe wykształcenie. Oferują rozmaite spe-
cjalizacje (np. WSHiT – zarządzenie w hotelarstwie i gastronomii, zarządzanie 
przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie małą firmą, turystyka międzynaro-
dowa, gastronomia i diabetyka, turystyka uzdrowiskowa – spa & wellness, marke-
ting usług, informatyka w turystyce, rynek turystyczny UE, turystyka biznesowa, 
agrobiznes – agroturystyka8; AWFiS – turystyka aktywna, turystyka kulturowa, 
gospodarowanie w turystyce, turystyka wodna, rekreacja ruchowa9; ESHTiP – hote-
larstwo i przedsiębiorczość, turystyka międzynarodowa, wellness i spa, turystyka 
morska, turystyka kongresowa, turystyka uzdrowiskowa, turystyka ekstremalna, 
agroturystyka, animacja czasu wolnego, systemy informacyjne w turystyce i rekre-
acji)10, które pozwalają na bardziej szczegółowe sprofilowanie sylwetki zawodowej 
absolwenta. Bez względu jednak na występujące różnice w proponowanych rodza-

                                                 
8  na podstawie www.wstih.edu.pl/aktualnosci.php. 
9  na odstawie www.awf.gda.pl. 
10  na podstawie http://euro.edu.pl/index.html. 
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jach specjalizacji/specjalności, w których tworzeniu uczelnie rywalizują, zgodnie  
z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego11 (MNiSW), muszą 
realizować opracowane dla tego kierunku standardy kształcenia. Analiza planów 
studiów pozwala na wskazanie tych treści, które zdaniem ich autorów są istotne dla 
właściwego przygotowania studentów do roli zawodowej. Uczelnie rozumieją, jak 
dużą rolę odgrywa w turystyce dobra znajomość języków obcych. Prowadzą lekto-
raty w większym, niż przewiduje to ministerialny standard wymiarze godzin  
(w WSTiP w Gdańsku aż 330 godz.) – dwie z nich wprowadziły również naukę 
drugiego języka obcego. Z obligatoryjnie prowadzonych przedmiotów, jednak  
z większym budżetem godzin (we wszystkich uczelniach), uczelnie realizują zajęcia 
z geografii turystycznej, w dwóch – z prawa, podstaw turystyki i rekreacji, krajo-
znawstwa, obsługi ruchu turystycznego, wychowania fizycznego (tabela 2). Liczba 
realizowanych na studiach przedmiotów była porównywalna: WSTiH (47), ESHTiP 
(45), AWFiS (45). Bardziej zróżnicowaną ofertę przedmiotów do wyboru miał 
AWFiS (12, w tym ćwieczenia terenowe), WSTiH (4). MNiSW określiło liczbę 
obowiązkowych treści kierunkowych w programach kształcenia na kierunku tury-
styka i rekreacja. Każda uczelnia z 12 zakresów kształcenia musi wybrać osiem, 
przy czym sześć jest obligatoryjnych, jedynie dwa do wyboru. Wszystkie badane 
podmioty zdecydowały się na realizację treści z tego samego zakresu: pedagogiki 
czasu wolnego i żywienia człowieka. Ministerstwo pozostawia szkołom dużą swo-
bodę w doborze pozostałych zakresów (do zagospodarowania pozostaje ponad 2/3  

z 1900 godzin). I tu w planach studiów uwidacznia się duże ich zróżnicowanie za-
równo co do zakresu, jak i wymiaru godzinowego. AWFiS duży nacisk kładzie na 
edukację powiązaną z rekreacją i kulturą fizyczną (fizjologia człowieka, psycholo-
gia, wychowanie fizyczne, obozy, podstawy anatomii człowieka, pierwsza pomoc 
przedmedyczna, teoria i metodyka treningu zdrowotnego). W planie studiów 
WSTiH dominują przedmioty ekonomiczne (ekonomika turystyki i rekreacji, bizne-
splan przedsiębiorstwa turystycznego, zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim, 
zarządzenie rynkiem turystycznym, badania rynku).  
 Z sondażu przeprowadzonego w 2009 przez Akademickie Centrum Karier 
działające przy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wśród 98 
studentów ostatniego roku studiów licencjackich, stacjonarnych wynika, że 36% nie 
jest gotowych do wejścia na rynek pracy, a 58% uważa, iż kryzys gospodarczy 
będzie miał wpływ na podjęcie przez nich pracy.  
 

                                                 
11  www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery24/25/2425/108_turystyka_i_rekreacja.pdf. 
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Tabela 2 
 

Standardy kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w trójmiejskich uczelniach  
w roku akademickim 2009/10 – studia zawodowe, stacjonarne 

 
 SM* AWFiS WSHiT ESHTiP 
Liczba godzin języka obcego I 120 150 210 170 
Liczba godzin języka obcego II - - 120 100 
 Praktyki zawodowe 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 
 A. Grupa treści podstawowych 270 345 276 295 
 Historia architektury i sztuki 45 45 46 45 
 Fizjologia człowieka 30 45 30 30 
 Psychologia 30 45 30 30 
 Ekologia i ochrona środowiska 45 45 46 45 
 Prawo/ prawo w turystyce i rekreacji 30 75 30 55 
 Ekonomia 45 45 48 45 
 Zarządzanie 45 45 46 45 
 B. Grupa treści kierunkowych 330 525 496 510 
 Podstawy turystyki 30 45 34 45 
 Podstawy rekreacji 30 45 30 40 
 Geografia turystyczna 30 45 40 45 
 Krajoznawstwo 30 45 30 40 
 Obsługa ruchu turystycznego 30 30 46 40 
 Ekonomika turystyki i rekreacji 30 30 46 30 
 Hotelarstwo + 30 40 40 
 Pedagogika czasu wolnego + 30 30 30 
 Żywienie człowieka + 30 30 30 
 Wychowanie fizyczne 60 105 60 70 
 Technologia informacyjna 30 30 30 30 
 Filozofia, socjologia, etyka,  60 60 60 60 
 BHP, ergonomia +  20 10 
 Inne  450 480 220 
 Seminarium  15 90 35 
 Specjalność  150 293 465 
 Obozy turystyczne/ obligatoryjnie  90 - 80 
 Przedmioty do wyboru  300 96 - 
 Ćwiczenia terenowe  60 - 30 
 Obozy turystyczne/ wędrówki  90 - - 

* Standardy kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja, 
www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery24/25/2425/108_turystyka_i_rekreacja.pdf 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z dziekanatów i stron internetowych 
uczelni. 
 
2. Wielkość trójmiejskiego rynku pracy biur podróży  
 
 W ewidencji prowadzonej przez Departament Turystyki zarejestrowanych 
było w 2009 roku 2987 aktywnych podmiotów, 203 z ich funkcjonowały na terenie 
województwa pomorskiego i stanowiły 6,8% wszystkich prowadzących w kraju 
działalność pośrednika i/lub organizatora turystyki. W latach 1999–2009 obserwuje 
się dużą dynamikę zmian w liczbie zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji 
Pośredników i Organizatorów Turystycznych (CEPiOT). Odnotowano wzrosty  
i spadki liczby aktywnych podmiotów (posiadających ważny wpis do rejestru), 
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która wahała się od 76 w 1999 roku do 250 w 2002 roku. Na przestrzeni badanego 
okresu największy wzrost liczby przedsiębiorców miał miejsce w 2000 roku  
– w stosunku do 1999 roku o 152%, największe spadki w 2003 roku – w stosunku 
do roku 2002 o 14% i 10% w 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego. 
Podobnie kształtowała się dynamika zmiany liczby biur podróży w Trójmieście. 
Aktywnych podmiotów w 2009 roku było 89 i stanowiły one blisko 52% 
wszystkich zarejestrowanych w województwie pomorskim. Gdy ich liczba rosła  
w regionie, to również przybywało ich w Trójmieście, wzrost (z wyjątkiem lat 2006 
i 2008) był tu jednak mniejszy. Odwrotną tendencję zobserwowano w sytuacji, gdy 
liczba podmiotów malała, w Trójmieście spadek ten był większy (tabela 3).  
 

Tabela 3 
 

Udział Trójmiasta w pomorskim rynku biur podróży w latach 1999–2009 
 
ROK 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
województwo pomorskie 
Wpis do ewidencji 78 201 259 300 333 367 378 404 424 453 473 
Wykreślenie z ewidencji 2 9 25 50 117 171 201 225 237 255 295 
Liczba aktywnych podmiotów 76 192 234 250 216 196 177 179 187 198 178 
Indeks łańcuchowy % - 252 122 107 86 91 90 101 104 106 90 
Trójmiasto 
Wpis do ewidencji 53 66 32 26 13 19 3 17 9 16 11 
Wykreślenie z ewidencji 2 6 8 16 42 37 14 12 8 7 22 
Liczba biur podróży 52 112 136 146 117 99 88 93 94 103 92 
Indeks łańcuchowy % - 215 121 107 80 72 89 106 101 110 89 
Udział w ogółem % 68,4 58,3 58,1 58,4 54,2 50,5 49,7 51,9 50,3 55,5 51,7 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pośredników  
i Organizatorów Turystycznych. 
 
 Ustalenie rzeczywistej liczby biur podróży, które zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 października 2004 roku (na podstawie art. 8 
ust. 8 ustawy o usługach turystycznych) nie podlegają wpisowi do ewidencji, jest 
trudne. Trudność ta wynika przede wszystkim z faktu, że nie ma jednego pełnego, 
aktualnego i wyłącznego spisu biur podróży. Posłużono się zatem Panoramą Firm12, 
książką telefoniczną TP13, książką telefoniczną PKT14 oraz informacjami na 
stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej15, Polskiej Izby 
Turystyki16, portali ogólnopolskich17 oraz portali regionalnych18. Na podstawie 

                                                 
12  Panorama Firm. 
13  Książka telefoniczna TP S.A. 
14  Książka telefoniczna Polskie Książki Telefoniczne. 
15  www.pot.gov.pl. 
16  www.p.i.t.gda.pl. 
17  www.onet.pl, www.wp.pl. 
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dostępnych spisów liczebność biur podróży działających w Trójmieście w 2009 
roku ustalono na 157, 44% z nich to agencje turystyczne.  
 Typową cechą dla większości przedsiębiorstw turystycznych jest niewielka 
przeciętna liczba zatrudnionych, nie inaczej jest w przypadku biur podróży. 
Odsetek mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób) w przypadku biur 
podróży sięga 98%. Z niepublikowanych danych GUS (za Instytutem Turystyki)19 
zatrudnienie w biurach podróży znalazło w 2006 roku ponad 17 tys. osób, w samym 
województwie pomorskim 918. Szacuje się zatem, że przynajmniej połowa z nich 
pracuje w trójmiejskich biurach podróży.  
 
 
3. Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja w biurach podróży 
 
 Badania wśród pracowników trójmiejskich biur podróży przeprowadzono  
w maju 2009 roku, dotarto do 137. W tej grupie 80 ukończyło studia zawodowe na 
kierunku turystyka i rekreacja (82% studiowało w Trójmieście). Ponad połowa 
respondentów pozytywnie wypowiedziała się o swoim przygotowaniu 
teoretycznym do pracy w biurze podróży. W dużej mierze z powodzeniem 
wykorzystywali wiedzę zdobytą na studiach, przeciwnego zdania był co piąty 
badany (rysunek 1).  
 Za szczególnie przydatną w pracy w biurze podróży respondenci w kolejności 
uznali wiedzę z zakresu: komunikacji w kontakcie z klientem i obsługi klienta 
(inne), języków obcych, geografii turystycznej i krajoznawstwa, informatyki, 
obsługi ruchu turystycznego i podstaw turystyki. Stosunkowo najmniej 
wykorzystywali wiadomości z przedmiotów, takich jak: fizjologia człowieka, 
żywienie człowieka, podstawy rekreacji i ekologii. W sprawie przydatności 
praktycznych zajęć, tzn. praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych czy obozów, 
zdania respondentów były podzielone. Może to wynikać ze złego przygotowania 
tych zajęć (tematyki) lub ich niewłaściwej realizacji (miejsce/przedsiębiorstwo  
– tabela 4). Deklarowana przez badanych przydatność treści ze wskazanych 
przedmiotów nie zawsze znajduje uzasadnienie w liczbie godzin ich realizacji  
w planach studiów. Nie oznacza to jednak, że należy je z programów usunąć. 
Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja mają szerokie możliwości znalezienia 
zatrudnienia dzięki dużemu zróżnicowaniu samej branży. Na przykład wiedzę  
z zakresu podstaw rekreacji, wychowania fizycznego czy żywienia człowieka 
cechuje mała użyteczność w biurach podróży, ale w innych obszarach działalności 
zawodowej może być niezbędna.  
                                                                                                                        

18  www.trojmiasto.pl , www.naszemiasto.pl. 
19  K. Łopaciński, T. Dziedzic, M. Byszewska-Dawidek, Rynek biur podróży 2008, dynami-

ka – wskaźniki – prognozy, „Wiadomości Turystyczne”, Instytut Turystyki, Warszawa, czerwiec 
2008, s. 17–21. 
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Rys. 1. Opinia absolwentów pracujących w badanych biurach podróży dotycząca 
stwierdzenia: Wiedza uzyskana podczas studiów jest w dużej mierze przydatna  
w działalności zawodowej 

Źródło: opracowanie własne.  

Tabela 4 
 

Dyscypliny naukowe i zajęcia praktyczne uznane za najbardziej przydatne w pracy  
w biurze podróży zdaniem badanych respondentów 

 

 Kierunkowa dyscyplina naukowa 
Niezbędne

Bardzo 
istotne 

Istotne 
Mogą być 
przydatne 

Rzadko 
wykorzys-

tywane 

W ogóle 
nieprzydatn

e 

Nie potrafię 
ocenić 

 Języki obce 53 17 7 - 2 - 1 

 Informatyka 20 20 33 3 2 - 2 

 Psychologia 3 15 30 23 5 2 2 

 Fizjologia człowieka - - 5 20 27 23 5 

 Ekologia 4 - 7 29 21 12 7 

 Ekonomia 3 11 21 20 16 3 6 

 Ekonomika turystyki i rekreacji 9 13 25 21 7 4 1 

 Marketing usług turystycznych i  
 rekreacyjnych 

8 17 31 13 8 2 1 

 Rachunkowość i finanse 6 14 26 20 3 7 4 

 Organizacja i zarządzanie 2 24 27 14 7 1 5 

 Historia kultury i sztuki 7 14 24 22 10 2 1 

 Geografia turystyczna  
i krajoznawstwo 

36 27 11 2 - - 4 

 Podstawy turystyki 34 19 12 10 4 - 1 

 Podstawy rekreacji 2 - 9 26 23 16 4 

 Hotelarstwo 8 16 27 23 5 - 1 

 Żywienie człowieka - 2 4 22 17 32 3 

 Prawo w turystyce i rekreacji 19 14 31 11 4 - 1 

 Obsługa ruchu turystycznego 18 23 27 7 4 - 1 

 Rekreacja ruchowa  
i usprawnienia fizyczne 

- 2 10 39 14 9 6 

 Ćwiczenia terenowe 20 11 14 17 11 5 2 

 Obozy kwalifikowane 8 12 12 28 14 6 4 

 Praktyki zawodowe 14 10 17 17 16 4 2 

 Inne 64 13 3 - - - - 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Co drugi badany absolwent został zatrudniony w biurze podróży na 
stanowisku specjalisty ds. turystyki. Stosunkowo często (niemal co piąty) zajmował 
się sprzedażą produktów i konsultingiem (doradztwem), rzadziej wykonywał pracę 
referenta. Ponad co dziesiąty zdecydował się na samodzielne prowadzenie biura, 
będąc jego właścicielem lub współwłaścicielem (rysunek 2). Z uwagi na mikroskalę 
zatrudnienia od pracowników biur podróży oczekuje się odpowiedniego, 
wszechstronnego przygotowania w zakresie wiedzy (znajomości branży, języków 
obcych, systemów rezerwacyjnych itp.), ale i dużej wszechstronności w zakresie 
umiejętności.  
 
 

 
 

Rys. 2. Zajmowane przez absolwentów stanowiska w biurze podróży 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 W szczegółowych treściach kształcenia określa się, jakie kompetencje 
nabędzie absolwent, kończąc zajęcia z danego przedmiotu. Wszystkie umiejętności 
z wykazu sami zainteresowani uznali za przydatne w działalności zawodowej.  
W odniesieniu do łatwości uczenia się, gotowości do samokształcenia i inicjatywy 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemów nie odnotowano opinii negatywnych. 
Może to dowodzić odczuwalnych niedostatów w wykształeniu, ale i wysokiej 
świadomości konieczności dokształcania się. Ważną, ale i wystarczającą 
umiejętnością okazała się znajomość języka obcego. Istotna była także łatwość 
nawiązywania kontaktów, obsługa komputera (MS Office), punktualność  
i zdolności negocjacyjne (tabela 5). 
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Tabela 5 
 

Umiejętności i cechy przydatne w pracy w biurze podróży w opinii badanych 
 
Umiejętności /cechy 

Zdecydo- 
wanie tak

Tak Raczej tak Raczej nie Nie 
Zdecydo- 
wanie nie 

Trudno 
powiedzieć 

 Język obcy 62 7 7 3 1 - - 
 Dodatkowy język obcy 27 19 12 5 3 - 14 
 Zaawansowana obsługa komputera  
(MS Office) 

47 17 12 2 - - 2 

 Znajomość systemów rezerwacyjnych  
w biurach podróży 

28 15 11 7 3  
- 

18 

 Atrakcyjny wizerunek osobisty 13 29 26 7 3 - 2 
 Dobry stan zdrowia 12 43 23 - 2 - - 
 Sprawność fizyczna - 14 22 28 8 2 5 
 Łatwość nawiązywania kontaktów  
i prowadzenia  
 rozmowy 

65 13 2 - - - - 

 Zdolności negocjacyjne 51 12 15 - - - 2 
 Punktualność i zaangażowanie w pracę 53 23 4 - - - - 
 Inicjatywa i samodzielność  
w rozwiązywaniu problemów 

52 25 3 - - - - 

 Dyspozycyjność 34 35 5 4 - - 2 
 Łatwość uczenia się 44 21 11 - - - 4 
 Gotowość do samokształcenia się 44 25 11 - - - - 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Podsumowanie 
 
 Analiza wyników przeprowadzonych badań dowiodła, że w Trójmieście 
dominuje rynek pracodawcy. Występuje duża nadpodaż kadr turystycznych, 
których rynek pracy biur podróży nie jest w stanie wchłonąć. Kształcenie  
i zatrudnienie kadr turystycznych to istotny problem regionów recepcyjnych  
z funkcją turystyczną. Dotychczas prowadzone badania i statystyki turystycznego 
rynku pracy, w swoim zakresie i rozmiarach, niedostatecznie opisują możliwości 
znalezienia pracy przez absolwentów kierunku turystyki i rekreacji.  
W niewystarczającym również stopniu obrazują ich sytuację i perspektywy. 
Pomimo istnienia różnych instytucji zajmujących się badaniami na rzecz turystyki 
(GUS, Instytut Turystyki) czy wykonujących takie badania na zlecenie różnych 
podmiotów (np. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, urzędów 
wojewódzkich czy marszałków województwa), brak systematycznie prowadzonych 
i publikowanch analiz rynku pracy, na podstawie których można by określić realnie 
istniejące potrzeby kształcenia kadr turystycznych. Dostępne dane w ograniczonym 
zakresie mogą być wykorzystane przez uczelnie przy tworzeniu ofery edukacyjnej, 
zarówno w odniesieniu do rozbudowy istniejących kierunków studiów  
i specjalizacji oraz wprowadzania nowych. Nie wiadomo, jakich zmian 
programowych należy dokonać, by kształcenie było dostosowane do wymagań 
regionalnego rynku pracy. Aby analiza przydatności nabytych przez absolwentów 
umiejętności oraz kwalifikacji była użyteczna i pełna, potrzebne dane powinny 
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pochodzić od jak największej populacji (osób pracujących w różnych typach 
przedsiębiorstw turystycznych, pracujących poza branżą i bezrobotnych) i zbierane 
w sposób ciągły. Przydatna byłaby korelacja badań prowadzonych przez różne 
ośrodki badawcze (np. uczelnie wyższe i instytuty) z badaniami osób realizujących 
indywidualne prace naukowe, z projektami biur karier czy klubów absolwentów 
funkcjonujących przy uczelniach.  
 
 

EDUCATION IN THE FIELD OF TOURISM AND RECREATION  
AND PERSONNEL RESOURCES OF TRAVEL AGENCIES  

EXEMPLIFIED BY TRI-CITY 
 
 

Summary 
 
 The study presents an influence of vocational education in the field of tourism and 
recreation on personnel resources in Tri-city travel agencies. The analysis of subject 
literature, diagnostic survey with questionnaire as a technique, and available in the 
Internet secondary data were used in the process of solving the research problem. The 
gathered material proved oversupply of tourist staff. While it is true that in every second 
Tri-city travel agency a graduate of a professional college of tourism and recreation was 
employed, however their percentage in the entire employment was much smaller. 
Additionally, the ratio of travel agencies employees and graduates clearly showed the 
existence of the employer’s market. Subjects recognised that foreign languages, 
computer science, bases of tourism, geography of tourism and tourist services were of 
the highest importance at their work. Colleges also put attention to the realization of 
these subjects. Students who geared up for the labour market thought, that an influence 
on their chances of employment would have economic crisis, and every third of them 
was not prepared for such a situation. 
 

Translated by Marlena Formella 
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BŁĘDY W PROCESIE ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH  
A STRATEGIE NAPRAWCZE 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W literaturze przedmiotu spotyka się pewną lukę w badaniach, które odnoszą 
się do możliwości wystąpienia błędów i zakłóceń w procesie świadczenia usług 
hotelarskich i strategii naprawczych1. Tymczasem wydaje się, iż problem ten jest 
niezwykle aktualny z uwagi na wysoką podatność usługi hotelarskiej na wystąpie-
nie zakłóceń i błędów podczas kontaktu usługowego, co wynika z charakteru i spe-
cyfiki tych usług oraz dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Dlatego też 
wydaje się, że współcześni hotelarze powinni być świadomi, jakich problemów 
doświadczają ich klienci i jakie są ich oczekiwania w zakresie naprawy sytuacji. 
Posiadanie tej wiedzy i umiejętne przełożenie jej na działalność operacyjną hotelu 
stwarza doskonałą szansę, by w drodze właściwego postępowania z niezadowolo-
nym gościem zminimalizować lub zniwelować jego negatywne wrażania, a w kon-
sekwencji – doprowadzić do poczucia wysokiej satysfakcji z kontaktu z usługo-
dawcą, który w sposób stosowny i natychmiastowy zareagował na problem klienta.  
 Żadna strategia naprawcza nie może tracić z pola widzenia potrzeb  
i oczekiwań gości hotelowych, priorytetem jest bowiem satysfakcja klienta ze spo-
sobu rozwiązania jego problemu. Nieudolne działania, brak właściwej reakcji usłu-
godawcy na pojawiające się błędy i uchybienia w procesie świadczenia narażają 
przedsiębiorstwo na liczne straty, do których należy m.in. utrata klientów, nega-
tywne opinie, pomniejszone zyski, a w rezultacie osłabienie pozycji firmy na wyso-

                                                 
1  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery: evidence from the hotel industry, 

“International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2004, Vol. 16, No. 1, s. 6. 
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ce konkurencyjnym rynku usług hotelarskich.  
 Sposób reagowania na błędy i inne sytuacje nietypowe, mające miejsce pod-
czas kontaktu usługowego, może stać się istotnym środkiem budowy lojalności 
gościa wobec hotelu. Wynika to z faktu, że niezadowolenie nabywcy można  
w drodze właściwego postępowania zmienić na wzrost jego zadowolenia i skłonić 
do powtórnego zakupu2. Badania wskazują na istnienie zjawiska określanego mia-
nem recovery paradoxon, według którego ogólny poziom zadowolenia osób zgła-
szających problem, w sytuacji gdy został on właściwie rozwiązany, jest wyższy 
aniżeli u osób, które jeszcze nigdy nie zgłaszały zażalenia3. Należy przy tym pamię-
tać, iż niezadowolony z usług klient oczekuje przede wszystkim uznania jego prawa 
do wniesienia skargi, potraktowania jego przypadku w sposób indywidualny, 
uczciwego potraktowania problemu, natychmiastowego zajęcia się jego sprawą4. 
Pozytywne nastawienie klienta do firmy, po zrekompensowaniu jego szkody, sta-
nowi podstawę do ponownego nawiązania dialogu5.  
 Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych rodzajów błędów popeł-
nianych przez usługodawcę w procesie świadczenia usług hotelarskich, ich konse-
kwencji oraz ukazanie potrzeby stosowania skutecznych strategii naprawczych. 
 
 
1. Proces świadczenia usługi hotelarskiej a jego podatność na błędy i konflikty 
 
 Hotelarstwo charakteryzuje się ciągłością działalności operacyjnej, a dodat-
kowo wysoka fluktuacja popytu przy względnie stałym potencjale usługowym po-
woduje, iż proces świadczenia usługi hotelarskiej, w porównaniu z innymi sektora-
mi usługowymi, jest szczególnie podatny na wystąpienie pewnych zakłóceń czy 
konfliktów, mających miejsce podczas kontaktu usługowego. Dodatkowo warun-
kiem pełnej realizacji procesu usługowego w hotelarstwie jest świadczenie usługi  
w obecności gościa, który jest świadomy tego, kto i w jaki sposób tworzy dla niego 
usługę, a cecha ta oznacza, że świadczenie usługi prawie w całości dzieje się  
w obecności klienta6. Najważniejszym działaniem, w jakie angażuje się przedsię-

                                                 
2  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Wyd. Difin, Warszawa 

2002, s. 201. 
3  J. Otto, Zadowolenie klienta i wartość dla klienta, „Marketing i Rynek” 1999, nr 12,  

s. 19. 
4  M. Kachniewska, Metody zarządzania jakością usług w hotelarstwie, w: Hotelarstwo  

w Polsce, red. J. Merski, Cz. Witkowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 
2004, s. 224–225. Jak pokazuje praktyka, klienci, którzy wyrażają swoje niezadowolenie, prze-
prowadzą ponowne transakcje z daną organizacją, jeśli przyczyny ich skarg zostaną wyelimino-
wane, a klient będzie miał poczucie, że reakcja na jego skargę była natychmiastowa. J. Otto, 
Zadowolenie klienta…, op.cit., s. 18. 

5  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 201. 
6  Ibidem, s. 19. 
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biorstwo hotelowe, jest zatem moment, w którym dochodzi do interakcji między 
pracownikiem a gościem hotelowym7. Należy przy tym podkreślić, iż kontakt usłu-
gowy w hotelarstwie charakteryzuje się wysokim stopniem interakcji pomiędzy 
usługodawcą a usługobiorcą, a każda ta interakcja ma głębokie znaczenie dla po-
strzeganej przez gościa jakości, decydując finalnie o sukcesie rynkowym przedsię-
biorstwa.  
 Gość podczas swojego pobytu w hotelu spotyka się średnio z 15 pracownika-
mi, których postawy, wygląd czy zachowanie stanowią istotne elementy sytemu 
jakości postrzeganej przez klienta i obserwowanej przez innych usługobiorców8. 
Indywidualność każdej z osób biorących udział w kontakcie usługowym powoduje, 
że trudno zachować stały, niezmienny poziom usługi i mimo najlepszego możliwe-
go projektu ostateczna usługa nie może być do końca przewidziana. Zmienność 
usługi, jej niejednolitość uwarunkowana jest zatem uczestnictwem ludzi w procesie 
jej świadczenia9, a to z kolei przekłada się na jej szczególną podatność na wystę-
powanie błędów, konfliktów i zakłóceń. Mamy bowiem do czynienia z ludźmi, 
tymi, którzy obsługują i tymi, którzy są obsługiwani, a ludzie przecież nie są do-
skonali10.  
 Błąd definiowany jest jako wykonanie jakiejś czynności w niepoprawny spo-
sób11. Konflikt natomiast to sytuacja, która występuje, gdy pojawia się sprzeczność 
interesów, pragnień, przekonań czy celów12. Konflikt interpretowany jest jako brak 
zgody, któremu często towarzyszą negatywne emocje13.  
 Istnieje wiele konsekwencji pojawienia się błędów czy zakłóceń podczas pro-
ces usługowego. Do najważniejszych zalicza się14: 

 dyssatysfakcję klienta; 
 utratę zaufania, pewności do usługodawcy (tymczasem zaufanie to zasad-

niczy element znakomitej obsługi klientów, a jego zdobycie wymaga cza-
su i jest następstwem wielu dobrych doświadczeń z usługodawcą)15; 

                                                 
7  W.B. Martin, Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2006, s. 23. 
8  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 26. 
9  J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 24. 
10  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Performance Research Associates, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 108. 
11  http://pl.wikiquote.org/wiki/Błąd, grudzień 2009. 
12  E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie, Wyd. Difin, 

Warszawa 2006, s. 194. 
13  http://pl.wikiquote.org/wiki/Błąd, grudzień 2009. 
14  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit., s. 7. 
15  Jak zapewnić znakomitą obsługę…, op.cit., s. 57. 
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 rozpowszechnianie negatywnej opinii o organizacji i jej usługach (prze-
ciętny niezadowolony klient opowie o tym, jak go potraktowano, co naj-
mniej 9 kolejnym osobom)16; 

 utrata dochodów i wzrost kosztów (odejście klienta) – szacuje się, że zdo-
bycie nowego klienta jest pięć do dziesięciu razy bardziej kosztowne niż 
utrzymanie dotychczasowego17; 

 niskie morale pracowników i inne. 
 Konsekwencją popełnianych błędów bywają też konflikty między stronami 
procesu usługowego. 
 
 
2. Rodzaje błędów i konfliktów w procesie usługowym 
 
 Błędy i konflikty w procesie świadczenia mogą wynikać z wielu przyczyn 
leżących zarówno po stronie pracownika, jak i gościa, mogą też wynikać z istoty 
samej usługi (jej specyfiki) czy z błędów w polityce i procedurach firmy18. Problem 
może pojawić się nawet wówczas, gdy usługodawca właściwie zrealizował zadanie, 
zaspokoił potrzebę klienta, jednakże niezgodnie z jego oczekiwaniami lub w sytu-
acji, gdy wymagania klienta przestają być uzasadnione, a on nadal jest przekonany 
co do słuszności swoich żądań19. 
 Spotyka się jednak pogląd, że przeciętnie 1/3 problemów w kontaktach usłu-
gowych powodują sami klienci20. Należy bowiem pamiętać, iż goście hotelowi 
stanowią grupę konsumentów o szczególnych potrzebach i wymaganiach – przyjeż-
dżają zmęczeni podróżą, często czują się wyobcowani w nowym miejscu – oczeku-
ją więc szczególnego wsparcia, zrozumienia, życzliwości i natychmiastowej obsłu-
gi21.  
 Pracownicy kontaktowi mają do czynienia z wielością różnych zachowań 
klientów, różnorodnością ich charakterów i temperamentów22. Dodatkowo dyna-

                                                 
16  J. Otto, Zadowolenie klienta…, op.cit., s. 19. 
17  A. Nieścior, Lojalność klientów, „Problemy Jakości” 2001, nr 12, s. 29. 
18  Szerzej an ten temat: B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit.,  

s. 7. 
19  Jak zapewnić znakomitą obsługę…, op.cit., s. 108; M. Kachniewska, Zarządzanie jako-

ścią…, op.cit., s. 28. 
20  Jak zapewnić znakomitą obsługę…, op.cit., s. 107. 
21  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 29. 
22  W literaturze przedmiotu sugerowane są różne typologie klientów przedstawiające zróż-

nicowane zachowania i reakcje ludzkie oraz sposoby postępowania z określonymi typami klien-
tów. Przykładowo K. Rogoziński opisuje takie typy nabywców jak: przyjacielski, gaduła, mil-
czek, picer, uparty, bufon, doświadczony, natomiast E. Koniuszewska i E. Mitura w ramach 
charakteryzowanej typologii klientów przedstawiają takie przykłady, jak: ignorant, skrępowany, 
sarkastyczny (arogancki), gadatliwy czy nadprzyjacielski. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, 
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micznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów, które mogą ujawnić 
się dopiero podczas samego procesu usługowego23, sprawiają, że pewne sytuacje 
nietypowe (błędy i usterki) mogą pojawić się w wielu momentach konsumpcji, 
m.in. check-in, check-out gościa hotelowego, usługa room service, obsługa kelner-
ska i inne. 
 Z badań przeprowadzonych w jednym z hoteli w Wielkiej Brytanii wynika, iż 
z typowych problemów usługowych najbardziej powszechnym problemem do-
świadczanym przez gości była m.in.24: 

 zbyt powolna obsługa w restauracji,  
 powolne zameldowanie/wymeldowanie gościa,  
 nieefektywny personel, 
 mało przyjaźni i pomocni pracownicy recepcji, 
 napoje i wyżywienie o niezbyt wysokiej jakości, 
 nieprzygotowany pokój, 
 niesprawne elementy wyposażenia pokoju (np. TV, telefon), 
 inne.  

 Analizując natomiast wagę doświadczanych problemów, zauważa się, iż naj-
bardziej poważnymi były m.in.25: 

 brak przygotowanego pokoju, poprzedzony utratą rezerwacji, 
 nieprzyjazna i mało pomocna obsługa,  
 nieefektywna obsługa oraz inne aspekty związane z pracą personelu hote-

lowego, 
 słabe zabezpieczenia (zamki), 
 błędne rachunki i inne. 

 Z powyższych badań wynika również, iż z 10 najpoważniejszych usterek do-
świadczanych przez gości hotelowych aż połowa odnosiła się do obsługi i aspektów 
z nią związanych26, co dowodzi szczególnego uwrażliwienia gości na pracę i po-
stawę personelu hotelowego, która podlega wnikliwej i bardzo krytycznej ocenie 
oraz dowodzi jego szczególnego znaczenia w procesie usługowym.  
 Natomiast z badań przeprowadzonych na trójmiejskim rynku hotelowym wy-
nika, iż goście najniżej ocenili takie aspekty usług, jak27:  
                                                                                                                        

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 131–132; E. Mitura, E. Koniuszew-
ska, Ekonomika i organizacja..., op.cit., s. 173–174. 

23  A. Rapacz, Jakość usług – strategicznym zagadnieniem współczesnego hotelarstwa, w: 
Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Prace Na-
ukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 715, Wrocław 1996, s. 47. 

24  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit., s. 10. 
25  Ibidem, s. 10, 12. 
26  Ibidem. 
27  Badania przeprowadzono wśród gości hoteli aglomeracji trójmiejskiej na próbie 1062 re-

spondentów, drogą wywiadu kwestionariuszowego, wykorzystując zmodyfikowaną metodę bada-
nia jakości usług SERVQUAL. 
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 dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb gościa,  
 informowanie gościa o terminie realizacji jego prośby czy życzenia, 
 wygląd zewnętrzny obiektu, 
 zrozumienie potrzeb i problemów gości, 
 dostępność usług, 
 realizowanie próśb i życzeń gościa w możliwie najkrótszym czasie, 
 świadczenie usług za każdym razem na optymalnym poziomie. 

 Powyżej wskazane aspekty również w dużej mierze odnoszą się do wymiaru 
jakości funkcjonalnej, a w szczególności do atrybutów wrażliwości, niezawodności 
czy empatii usługodawcy.  
 Istnieje zatem wiele czynników wpływających na przebieg procesu usługowe-
go, stojących po stronie personelu hotelowego. Tak zwany czynnik osobowy  
w hotelarstwie odgrywa strategiczne znaczenie w sferze usług hotelarskich, decydu-
je bowiem o takich aspektach, jak28: 

 bezpieczeństwo gości, 
 poziom i kultura obsługi, 
 atmosfera panująca w hotelu,  
 czystość i porządek w hotelu itp. 

 Badania przeprowadzone w USA dowiodły, iż wśród dziewięciu najczęst-
szych przyczyn odejścia klienta znalazły się dwie wiodące, mające ścisły związek  
z pracownikami, tj. kontakt z personelem oraz reakcje personelu29. 
 W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż działalności usługowej nie znamio-
nuje ani intensywne wykorzystanie kapitału, ani nawet intensywne wykorzystanie 
personelu, lecz przede wszystkim intensywność zaangażowania osobowości pra-
cowników świadczących usługi (the personality intensity)30. Oznacza to, że jakość 
wykonania i poziom obsługi będą przede wszystkim zdeterminowane zachowaniem 
personelu w danej, określonej sytuacji31. Na zachowanie pracowników wpływają 
jednak liczne czynniki, które mogą w niektórych przypadkach stanowić potencjalną 
przyczyną powstawania konfliktów i napięć podczas procesu usługowego. Należą 
do nich m.in.32: 

 indywidualne różnice – wynikające ze zdolności, inteligencji, osobowo-
ści, pochodzenia, kultury itp., 

 postawy – ich przyczyny i przejawy, 

                                                 
28  Cz. Witkowski, Hotelarstwo, cz. 1. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2002, s. 125. 
29  M. Krzyżanowska, R. Wajdner, Aspekty TQM w organizacji usługowej, „Problemy Jako-

ści” 2000, nr 10, s. 8.  
30  K. Rogoziński, Nowy marketing…, op.cit., s. 114. 
31  Ibidem. 
32  Marketing usług. Wybrane aspekty, red. J. Perenc, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

2005, s. 115. 
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 teoria atrybucji – w jaki sposób osądzamy innych, 
 orientacja – postawy przyjmowane w pracy. 

 Subiektywna opinia pracownika na temat klienta i wynikające z tego konse-
kwencje w zachowaniu i obsłudze również rodzą następstwa o istotnych skutkach 
dla przebiegu procesu obsługi, jak np.33: 

 niewłaściwa ocena klienta przez pracownika, co bywa przyczyną lekce-
ważenia gościa i jego potrzeb, a także niedbałej obsługi;  

 zaklasyfikowanie klienta do określonej grupy, na podstawie takich cech, 
jak np. jego prezencja, rodzi niejako tendencję do grupowania klientów  
w celu ujednolicenia standardu ich obsługi, co jest wyraźnie sprzeczne z 
założeniami zarządzania jakością; 

 możliwość wystąpienia potrzeby dominacji, interpretowanej jako chęć na-
rzucenia swojego zdania, kontrolowania zachowania drugiej strony itp.34 

 Proces usługowy w hotelarstwie jest zatem szczególnie podatny na występo-
wanie określonych konfliktów i napięć, które często wynikają z różnorodności tem-
peramentów czy charakterów obu stron kontaktu usługowego35. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się takie rodzaje konfliktów, jak (m.in.) konflikt relacji, war-
tości czy informacji36. Występuje wiele teorii na temat metod czy stylów rozwią-
zywania konfliktów. Spotyka się także liczne sugestie, w jaki sposób unikać kon-
fliktów w kontakcie usługowym. Wydaje się jednak, iż szczególnie ważne jest 
umiejętność odnalezienia rzeczywistej przyczyny – źródła konfliktu37. Często zda-
rza się, że istota niezadowolenia gościa tkwi poza świadczoną usługą. Przykładowo 
sytuacja taka występuje wówczas, gdy gość wnosi do kontaktu usługowego pewien 
negatywny ładunek emocjonalny związany z wcześniejszym doświadczeniem, które 
nie ma związku z usługodawcą, tymczasem drobne zakłócenia usługowe doświad-
czane przez gościa w hotelu prowokują uwolnienie nagromadzonych emocji i złość 
lub agresję klienta nieproporcjonalnie dużą w stosunku do skali doświadczonego 
problemu.  
 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w każdej sytuacji wymaga opano-
wania, tolerancji dla odmiennych zachowań i potrzeb gości, umiejętności słuchania, 
empatii i innych kluczowych umiejętności interpersonalnych. Należy przy tym 
nadmienić, iż rozwiązywanie konfliktów bywa bardzo twórcze, inspiruje, wyzwala 
tkwiący w pracownikach potencjał i prowadzi do głębszego samopoznania i pozna-

                                                 
33  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 28, 29. 
34  Sytuacja ta może dotyczyć np. stosunku pracownika do klienta, gdy ten traktuje z wyż-

szością gościa, który po raz pierwszy korzysta z usług luksusowego hotelu. M. Kachniewska, 
Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 29. 

35  E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja…, op.cit., s. 194. 
36  Ibidem, s. 195. 
37  Ibidem. 
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nia drugiej osoby38. Konflikt nie musi zatem oznaczać sytuacji negatywnej, a jego 
rozwiązanie w dużej mierze zależy od postawy, umiejętności i zaangażowania per-
sonelu liniowego. 
 
 
3. Wybrane strategie reagowania na błędy i zakłócenia w procesie świadczenia 
usług 
 
 Wydaje się, że klienci nie oczekują, iż usługodawca ma być doskonały, ocze-
kują jednak, że naprawi sytuację, gdy coś pójdzie nie tak39. Błądzenie jest przecież 
rzeczą ludzką, lecz dobrowolne trwanie w błędzie – rzeczą diabelską40. Nie można 
zatem dać gwarancji, że się nie popełni błędu, ale można zagwarantować, że się go 
naprawi, dlatego trzy główne zasady ratowania sytuacji mówią41: 

1. Zrób to właściwie za pierwszym razem. 
2. Napraw, jeśli ci się nie uda. 
3. Pamiętaj, że trzeciej szansy nie otrzymasz.  

 W sytuacji złego doświadczenia klienci często tracą wiarę w usługodawcę  
i jego zdolność do wywiązywania się z danych obietnic. Psychologiczną podstawą 
odzyskiwania zaufania klientów jest zatem przywrócenie im wiary, że organizacja 
może dotrzymać i dotrzyma złożonej obietnicy42. Sztuka ratowania sytuacji oznacza 
więc działanie mające przywrócić normalny, właściwy stan, spowodować, że spra-
wy ponownie przybiorą właściwy obrót43. Istotne jest tutaj podejmowanie przemy-
ślanych działań, które przywrócą zawiedzionym klientom poczucie zadowolenia  
z kontaktów z firmą i ostatecznie pozwolą utrzymać klienta przy organizacji.  
 Umiejętna naprawa sytuacji przynosi organizacji usługowej ogromne korzy-
ści, do których należy44: 

 wzrost jakości postrzeganej przez klienta, 
 pozytywne rekomendacje, 
 wzrost satysfakcji klientów, 
 umocnienie więzi, relacji z firmą i inne. 

 Powyższe zalety mają istotne przełożenie na zyski organizacji i umocnienie jej 
pozycji na konkurencyjnym rynku. 
 Proces ratowania sytuacji jest kombinacją pewnych psychologicznych i mate-

                                                 
38  Ibidem, s. 194. 
39  Jak zapewnić znakomitą obsługę, op.cit., s. 105. 
40  http://pl.wikiquote.org/wiki/Błąd, grudzień 2009. 
41  Jak zapewnić znakomitą obsługę..., op.cit., s. 116, 108. 
42  Ibidem, s. 59. 
43  Ibidem, s. 106. 
44  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit., s. 7. 
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rialnych oddziaływań ukierunkowanych na nabywcę (rysunek 1)45. Składa się on  
z kilku etapów, które mogą stanowić dowolne kompozycje działań naprawczych,  
w zależności od rodzaju i wielkości zaistniałego problemu, kontekstu sytuacji usłu-
gowej, okoliczności towarzyszących i innych zmiennych.  
 

 
 
Rys. 1. Proces ratowania sytuacji 

Źródło: opracowanie na podstawie: Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Perfor-
mance Research Associates, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 108. 

 
 W literaturze przedmiotu wyróżnia się takie strategie naprawcze, jak46: 

 przeprosiny, 
 naprawa (korekta), 
 empatia, 
 rekompensata, 
 wdzięczność, uznanie, podziękowanie, 
 wytłumaczenie, 
 wyjątkowe traktowanie, (np. zastosowanie względem gościa procedury 

VIP), 
 interwencja menedżera i inne. 

 Przeprosiny i naprawa są zwykle niezbędnym i podstawowym punktem każ-

                                                 
45  Proces ratowania sytuacji jest procesem sześcioetapowym i opiera się na podstawowych 

koncepcjach dotyczących ratowania sytuacji, które zostały sformułowane na podstawie opinii 
ekspertów oraz badań empirycznych dotyczących oczekiwań klientów. Jak zapewnić znakomitą 
obsługę…, op.cit., s. 112. 

46  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit., s. 8. 
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dego procesu naprawy. W sytuacji pojawienia się problemu nie ma bowiem zna-
czenia, kto jest winny, klienci oczekują, że usługodawca przyzna, iż pojawił się 
problem i przejmie się tym, że są zawiedzeni47. Przeprosiny są swoistym potwier-
dzeniem przyjęcia do wiadomości, że według naszego klienta (gościa hotelowego) 
rzeczy mają się nie tak, jak powinny, w związku z czym szczere przeprosiny to 
osobiste i profesjonalne przyznanie, że klient doznał zawodu lub przykrości48.  
 Klienci oczekują również empatii usługodawcy, którą definiujemy jako umie-
jętność wczucia się w sytuację innej osoby, uczuciowe identyfikowanie się z nią49. 
Ta szeroko pojęta empatia pozwala spojrzeć na problem z perspektywy klienta,  
a w rezultacie zrozumieć gościa, wagę jego problemu, istotę sprawy, z którą przy-
szedł on do usługodawcy. 
 Nabywcy chcieliby także, aby ich problem został rozwiązany szybko i uczci-
wie. Widząc bowiem szybką reakcję pracownika, goście nabierają przekonania, że 
uratowanie sytuacji jest dla hotelarza równie istotne jak sama transakcja50. Warto 
do tego działania zaangażować samego klienta – umocni to wzajemne partnerstwo  
i zbuduje zaufanie. Badania dowodzą, że klienci uczestniczący w rozwiązywaniu 
problemu czują się bardziej usatysfakcjonowani jego finalnym rezultatem51.  
 Nierzadko goście, którzy doświadczyli pewnego niezadowolenia, oczekują 
również rekompensaty, która będzie stanowiła swoiste zadośćuczynienie za do-
świadczone niezadowolenie. Jednakże kluczową cechą rekompensaty, mającą istot-
ny wpływ na zadowolenie klienta, jest szybkość jej uzyskania oraz adekwatność  
w stosunku do wielkości szkody (rodzaju i charakteru problemu)52. Największy 
wpływ na poprawę i wzrost zadowolenia gościa hotelowego ma udzielenie mu re-
kompensaty zgodnej z jego oczekiwaniami i wyobrażeniami w tym względzie53. 
Oczywiście należy poddać dyskusji koszty rekompensaty, niemniej jeśli uwzględnić 
potencjalne zyski wynikające z utrzymania stałego, lojalnego klienta, który jedno-
cześnie staje się adwokatem firmy, koszty te nie wydają się być szczególnie zna-
                                                 

47  Jak zapewnić znakomitą obsługę…, op.cit., s. 106. 
48  Ibidem, s. 109, 110. 
49  E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja…, op.cit., s. 262. 
50  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów…, op.cit., s. 107. 
51  Ibidem, s. 114. 
52  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 202. 
53  Przykładem może być tutaj system hotelowy Starwood, który wprowadził program She-

raton Service Promise, dzięki któremu niezadowoleni goście będą mogli otrzymać w rekompen-
sacie pieniądze, darmowy posiłek lub nocleg. Ponadto w niektórych hotelach stosuje się np. prak-
tykę posyłania do pokoju hotelowego niezadowolonemu gościowi butelki markowego wina  
i podejmuje dodatkowo wiele innych działań. K. Olszewski, Sheraton płaci za błędy, „Świat 
Hoteli” 2002, nr 10, s. 12; K. Olszewski, Pensje zależne od zysku hotelu, „Świat Hoteli” 2003, nr 
11, s. 34. Innym przykładem był hotel Ritz-Carlton, w którym każdy z pracowników dysponował 
kwotą 2000 dolarów, którą mógł przeznaczyć na jak najszybsze oraz najpełniejsze wynagrodzenie 
doświadczonej przez gościa szkody. M. Kachniewska, Wymagania a uprawnienia, „Wiadomości 
Turystyczne” 2002, nr 5, s. 30. 
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czące54. 
 Rozwiązując problem klienta, należy ocenić realistycznie, co organizacja mo-
że i potrafi dla niego zrobić. Należy bowiem pamiętać, iż niespełnione obietnice 
zawiodą klienta i spowodują utratę jego zaufania.  
 Istotne jest także, by usługodawca sprawdzał, czy wszystko wróciło do normy 
i czy klient jest zadowolony z naprawy sytuacji i przebiegu całego procesu. Takie 
działanie jest niezwykle istotne dla gościa i upewnia go, że usługodawca dąży do 
utrzymania więzi z klientem i że zależy mu na dalszych relacjach. 
 Podsumowując niniejsze rozważania, należałoby podkreślić, iż klienci wni-
kliwie oceniają reakcję i działania usługodawcy względem zaistniałego problemu 
usługowego, a cały proces naprawczy – w tym zachowanie i reakcja personelu hote-
lowego – podlega ich krytycznej i subiektywnej weryfikacji. Jest to swoista chwila 
prawdy, która wpływa na ostateczną ocenę, jaką wystawiają hotelowi klienci. 
 
 
4. Efektywność i skuteczność procesu ratowania sytuacji  
 
 Przedsiębiorstwa hotelowe powinny badać swoją efektywność i skuteczność  
w ratowaniu sytuacji, a przede wszystkim powinny sprawdzać, jak wysiłki organi-
zacji postrzegają jej klienci, jakie działania im zaimponowały, a jakie nie miały dla 
nich większego znaczenia, będąc jednocześnie zbędnym nakładem pracy hotelarza. 
W przypadku braku takiej wiedzy może się okazać, iż mimo wysiłków i prób usłu-
godawcy goście odejdą od hotelu, stracą zaufanie, a tkwiące w nich poczucie nieza-
dowolenia i rozczarowania skłoni ich do rozpowiadania negatywnych opinii  
o obiekcie i jego usługach, prowadząc jednocześnie do znacznego pogorszenia 
wizerunku przedsiębiorstwa na rynku, w konsekwencji pozbawiając firmę wielu 
potencjalnych klientów, a tym samym przyszłych zysków.  
 Umiejętne ratowanie sytuacji zaczyna się wówczas, gdy usługodawca dostrze-
że problem klienta – istotna jest tutaj zarówno spostrzegawczość pracownika, ale 
także postawa i zachowanie samego klienta względem hotelu, którego usługi nie 
spełniają jego oczekiwań. Dlatego też szczególną rolę w procesie naprawy sytuacji 
odgrywają ci goście, którzy dobrowolnie i z własnej inicjatywy informują usługo-
dawcę o swoim niezadowoleniu bądź odczuciach i sugestiach związanych z do-
świadczeniem pobytu w obiekcie. Gość zgłaszający zażalenie, sugerujący poprawę 
czy zmiany powinien być postrzegany jako rodzaj szczególnego „dobrodziejstwa” 
dla firmy – zaletą składanych zażaleń jest bowiem ich aktualność i ważność (to 
niejako sygnał „wczesnego ostrzeżenia” hotelarza), jednocześnie to niezwykle tanie 
źródło wiedzy o jakości świadczonej usługi55. Konsekwentne wykorzystanie infor-

                                                 
54  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 202. 
55  J. Kujawiński, Niektóre metody oceny jakości usług, „Marketing 2001”, XI Konferencja 
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macji płynących z zażaleń i podjęcie na ich podstawie stosownych działań może 
służyć zarówno uzyskaniu zadowolenia klienta, zminimalizowaniu jego niezadowo-
lenia, a także umożliwia identyfikację słabych punktów procesu usługowego. Suge-
ruje się przy tym, by przyczyny zażaleń były zestawiane w większe kategorie, co 
prawdopodobnie pozwoliłoby na wykrycie strukturalnych problemów organizacji56.  
 Problematyczna bywa jednak próba nakłonienia nabywców do składania zaża-
leń, a także fakt, że jedynie niewielka grupa klientów wyraża w ten sposób swoje 
niezadowolenie, większość z takiej formy rezygnuje i odchodzi, nie informując 
usługodawcy o przyczynach swojego odejścia57. Wątpliwe wydaje się także, czy 
składane skargi są reprezentatywne dla całego kręgu gości hotelowych danego 
obiektu. Sfera ta pozostaje poza postrzeganiem przedsiębiorstwa, dlatego też szcze-
gólnie ważne jest stymulowanie składania zażaleń poprzez udostępnianie gościom 
łatwo dostępnych kanałów komunikacji58. Firmy zachęcające i ułatwiające wyraża-
nie przez klientów skarg i niezadowolenia są w stanie zatrzymać przy sobie znacz-
nie więcej nabywców niż te, które takich inicjatyw nie podejmują59.  
 Z punktu widzenia prowadzonych badań naukowych i analizy literatury 
przedmiotu można konkludować, iż rodzaj i efektywność strategii naprawy zależy 
głównie od60: 

 rodzaju i specyfiki usługi, 
 powodu (przyczyny) zakupu, 
 rodzaju błędu (zakłócenia), 
 wielkości błędu (zakłócenia), 
 przeszłych doświadczeń z organizacją, 
 oczekiwań względem naprawy sytuacji. 

 Jak wskazano powyżej, klienci mają konkretne oczekiwania dotyczące napra-
wy sytuacji. Niektóre z nich łatwo zidentyfikować, inne jednak są mniej oczywiste. 
Dlatego też usługodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, by umiejętnie identy-
fikować i właściwie interpretować oczekiwania klientów co do sposobu ratowania 
sytuacji, tak by podjęty proces naprawy przewrócił zawiedzionym klientom zado-
wolenie i satysfakcję z kontaktów z hotelem.  
 Z doświadczeń klientów wynika, iż w sytuacji pojawienia się problemu naj-
                                                                                                                        

Katedr Marketingu, Handlu i Usług Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Uniwersytet Gdański, 
Sopot 1998, s. 467; M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 201–202. 

56  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 202. 
57  J. Kujawiński, Niektóre metody oceny jakości…, op.cit., s. 467. Szacuje się, iż ok. 95% 

niezadowolonych klientów nie zgłasza skarg, wielu klientów, którzy doświadczyli niskiego po-
ziomu usług, po prostu rezygnuje z firmy. J. Otto, Zadowolenie klienta…, op.cit., s. 18, a także na 
ten temat: A. Ghobadian, S. Speller, M. Jones, Service Quality. Concepts and Models, „Interna-
tional Journal of Quality & Reliability Management” 1994, Vol. 11, No. 9, s. 46. 

58  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit., s. 201. 
59  J. Otto, Zadowolenie klienta…, op.cit., s. 19. 
60  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit., s. 9. 
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bardziej imponują im takie umiejętności i zachowania pracowników, jak61: 
 umiejętność uspokojenia klienta, 
 opanowanie, nieprzyjmowanie postawy obronnej, 
 umiejętność rozwiązywania problemów, 
 jeśli błąd popełniła organizacja, umiejętność przyznania tego i nieobar-

czanie nikogo winą, 
 odpowiedzialne i kompetentne działania na rzecz klientów, 
 umiejętność słuchania, 
 empatia i inne umiejętności interpersonalne. 

 Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w przypadku usług hotelarskich może się 
okazać, że praktycznie nie istnieje właściwa rekompensata utraconego czasu, co 
więcej – z uwagi na jednoczesność procesów świadczenia i konsumpcji próba na-
prawy sytuacji względem określonego klienta może nie ratować wizerunku firmy  
w oczach innych usługobiorców, którzy niejako stają się świadkami pewnych za-
kłóceń i napięć podczas procesu usługowego62. Mimo to należy mieć świadomość 
znaczących i wymiernych korzyści, jakie można osiągnąć, podejmując właściwe  
i skuteczne działania naprawcze.  
 Nie bez znaczenia w omawianej problematyce pozostaje także kwestia kre-
atywności w rozwiązywaniu problemów usługowych w hotelarstwie, definiowana 
jako myślenie nieschematyczne, poszukujące wielu możliwości rozwiązywania 
problemu z wykorzystaniem wiedzy oraz informacji z różnych źródeł i dziedzin, co 
służy tworzeniu nowych, oryginalnych rozwiązań63. Kreatywność to potencjał 
człowieka, dzięki któremu potrafi on wykonywać coś nowego i wartościowego64. 
Myślenie kreatywne jest zatem wartościową i poszukiwaną umiejętnością, także  
w sferze reagowania na błędy i zakłócenia procesu usługowego w hotelarstwie. 
Wynika to z faktu, iż hotel nie może sztywno trzymać się określonego standardu 
działania względem każdej sytuacji problemowej, traci on wówczas szansę na to, by 
w sposób optymalny zareagować na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klien-
tów. Tymczasem w każdym przypadku wystąpienia sytuacji nietypowej należy 
elastycznie dostosować działania, wyzwolić się z pewnych utrwalonych wzorców 
myślenia, bowiem każdy człowiek i każdy problem doświadczany przez klienta 
bywa nieco odmienny i wymaga indywidualnego i kreatywnego podejścia usługo-
dawcy. Dlatego też wydaje się, iż przewagę na rynku usług hotelarskich osiągną te 
przedsiębiorstwa, w których szeregach będą jednostki twórcze, generujące orygi-
nalne pomysły oraz kreatywne sposoby rozwiązywania problemów usługowych 
pojawiających się w kontakcie z klientem, czyniąc proces ratowania sytuacji proce-
                                                 

61  Jak zapewnić znakomitą obsługę…, op.cit., s. 116. 
62  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością…, op.cit. s. 201. 
63  E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Wyd. Akademii Ekono-

micznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 10. 
64  A. Bubrowiecki, Popraw swoją kreatywność, Wyd. Muza SA, Warszawa 2008, s. 10. 
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sem bardziej efektywnym i skutecznym niż u konkurencji.  
 W obliczu powyższego menedżerowie w sposób szczególny muszą zadbać  
o właściwe warunki pracy, wyzwalające potencjał i kreatywność zatrudnionego 
personelu, do których m.in. należą65: 

 sprzyjająca atmosfera (życzliwości i zaufania), 
 dobry klimat w przedsiębiorstwie, 
 uporządkowana struktura organizacyjna, 
 motywacja, szkolenia, treningi, 
 otwartość na pomysły pracowników,  
 dostęp do informacji jako inspiracji do poszukiwania nowatorskich roz-

wiązań itp. 
 Podkreślenia wymaga także rola proaktywnego lidera jako inspiratora, mento-
ra, wzorca do naśladowania oraz znaczenie delegowania uprawnień, sprzyjające 
wyzwoleniu kreatywności i dające pracownikom pierwszego kontaktu możliwość 
natychmiastowego reagowania na pojawiające się błędy i niejasności podczas ob-
sługi gościa hotelowego.  
 Większość ostatnich badań, które podejmują problematykę dotyczącą postrze-
gania przez klientów skuteczności naprawy sytuacji, nawiązuje do tzw. teorii spra-
wiedliwości (ang. Justice Theory), która składa się z trzech podstawowych kompo-
nentów, tj.66: 

 sprawiedliwość dystrybutywna (ang. Distributive Justice) – odnosi się do 
postrzeganej sprawiedliwości i uczciwości uzyskanego efektu (rezultatu) 
rozwiązania sytuacji problemowej (np. w zależności od rodzaju i charak-
teru problemu klientowi może przysługiwać rekompensata, naprawa lub 
wymiana itp.);  

 sprawiedliwość interakcyjna (ang. Interactional Justice) – odnosi się do 
sposobu komunikacji i traktowania klienta przez usługodawcę, manier  
i postawy personelu względem klienta w sytuacji zaistnienia problemu 
(np. przeprosiny, uprzejmość, szczerość, troska okazywana klientom, za-
angażowanie i wysiłki, by rozwiązać problem klienta); 

 sprawiedliwość proceduralna (ang. Procedural Justice) – odnosi się do 
postrzeganej uczciwości procesów i zasad stosowanych w organizacji, np. 
szybkość odpowiedzi, dostępność i elastyczność procedur, polityka firmy 
i inne. 

 Interakcje pomiędzy trzema powyższymi wymiarami oznaczają, że każdy  
z nich w sposób istotny wpływa na ogólny sukces i skuteczność procesu naprawy 
sytuacji.  
 

                                                 
65  E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie…, op.cit., s. 26, 27. 
66  B.R. Lewis, P. McCann, Service failure and recovery…, op.cit., s. 8. 



Błędy w procesie świadczenia usług hotelarskich… 409

Podsumowanie  
 
 Z uwagi na wysoką podatność usługi hotelarskiej na występowanie pewnych 
napięć i zakłóceń podczas procesu świadczenia, usługodawcy muszą posiadać pe-
wien plan ratowania (naprawy) sytuacji. Należy przy tym pamiętać, iż z dobrze 
zaprojektowanych i zrealizowanych planów ratowania sytuacji klienci najczęściej 
zapamiętują dwa podstawowe wyróżniki, tj. jakość oferowanych rozwiązań i umie-
jętności ludzi, przy czym bardziej w pamięć zapadają umiejętności osób rozwiązu-
jących problem67. To, w jaki sposób rozwiązywane są spory i nieporozumienia, 
zależy głównie od intencji obu stron procesu usługowego i tego, co chcą one osią-
gnąć. Nie każda sprzeczność interesów kończy się konfliktem, ale jeśli już to nastą-
pi, należy dołożyć wszelkich starań, by gość nie czuł się przegrany czy poniżony  
w kontaktach z usługodawcą68. Hotelarze powinni dołożyć wszelkich starań, by 
możliwie skutecznie i umiejętnie zniwelować materialne oraz moralne straty gościa 
związane z zaistnieniem sytuacji nietypowej, której doświadczył, oraz szczegółowo 
analizować przyczyny odejścia klientów jako podstawę do podjęcia działań na-
prawczych.  
 Wynika z tego, że naprawa sytuacji to złożony pod względem psychologicz-
nym proces, w którym kluczową rolę odgrywa czynnik ludzki. Sytuacja ta zmusza 
hotelarzy do poczynienia istotnych starań, by personel pierwszego kontaktu charak-
teryzowały szczególne umiejętności komunikacyjne, empatia czy wrażliwość na 
potrzeby i problemy gości.  
 Nie bez znaczenia dla omawianego problemu pozostaje kwestia kreatywności 
potencjału ludzkiego w zakresie rozwiązywania problemów usługowych, tym bar-
dziej że w obliczu dynamicznego rozwoju branży hotelowej, ewaluacji potrzeb, 
silnej konkurencji powstają nowe problemy pojawiające się w kontakcie usługo-
wym, wymagające odmiennego, nowatorskiego podejścia, stanowiące swoistą in-
spirację dla nowych rozwiązań. Wzbogacenie konwencjonalnych metod rozwiązy-
wania problemów o myślenie kreatywne prowadzi do rozwiązań i pomysłów wy-
różniających usługodawcę i dostarczających nabywcom jego usług wyjątkowych 
doświadczeń i jedynych w swoim rodzaju korzyści, często warunkujących satysfak-
cję z kontaktu i chęć powrotu do obiektu. Wymaga to jednak szkoleń i treningów 
personelu, zapewnienia właściwej motywacji oraz odpowiedniej atmosfery, warun-
ków pracy itp. 
 Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że sposób reagowania 
na sytuacje nietypowe w hotelarstwie może stać się istotnym środkiem budowy 
długotrwałych więzi gościa z hotelem oraz skutecznym sposobem umocnienia po-
zycji usługodawcy na współczesnym rynku. Należy przy tym pamiętać, iż jakość 

                                                 
67  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów…, op.cit., s. 115. 
68  E. Mitura, E. Koniuszewska, Ekonomika i organizacja…, op.cit., s. 194, 195. 
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tego procesu to kombinacja optymalnych strategii naprawczych w kontekście ocze-
kiwań i potrzeb gościa oraz umiejętne działania kreatywnego i prawdziwie zaanga-
żowanego personelu, który wie, jak rozwiązać problem klienta, mając na uwadze 
jego satysfakcję i finalne zadowolenie z kontaktu z hotelarzem.  
 
 

FAILURES IN HOTEL SERVICE DELIVERY PROCESS AND RECOVERY 
STRATEGIES 

 
 

Summary 
 
 Special characteristics of hotel services such as inseparability of production and 
consumption, high degree of interaction between employees and consumers provide 
many opportunities for service failure and conflicts to occur. In addition hotel industry 
is characterized by continuous operation and highly fluctuating demand that make ser-
vice failures and conflicts more likely than in other service sectors.  
 The article is focused on service failures that may happen during the service deli-
very process and recovery in hotel industry. There are presented service recovery strate-
gies that can be used by hotels and main determinants of their effectiveness. Special 
attention is paid on creativity of hotel employees in problem resolving.  
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WIEDZA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  
PRZEDSIĘBIORSTW UZDROWISKOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Współczesne wyzwania stojące przed uzdrowiskami, a także przed przedsię-
biorstwami w nich zlokalizowanymi, wymuszają myślenie w kategorii konkuren-
cyjności przez pryzmat trzech sił strategicznego trójkąta: przedsiębiorstwo – klient 
– rywale. Zachowania podmiotów rynkowych decydują o konkurencyjności. Szero-
ko ujmując, konkurencyjność jest to zdolność do satysfakcjonującego, skutecznego 
funkcjonowania i rozwoju w warunkach konkurencji. W literaturze przedmiotu 
najczęściej konkurencyjność przedstawiana jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
(ten punkt widzenia będzie szerzej omawiany w dalszej części artykułu). Należy 
zwrócić uwagę, że możemy rozpatrywać omawiane pojęcie także z punktu widzenia 
klienta, wówczas konkurencyjność jest rozumiana jako zdolność do dostarczania 
zdrowia i doświadczania wrażeń satysfakcjonujących go bardziej niż te w innych 
uzdrowiskach1. Konkurencyjność uzdrowisk wynika przede wszystkim z konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, ale także konkurencyjności samego układu terytorialnego.  
 Celem artykułu jest identyfikacja wiedzy przedsiębiorstw i procesów z nią 
związanych jako źródła przewagi konkurencyjnej oraz weryfikacja empiryczna tego 
zjawiska. Dla potrzeb realizacji celu zastosowano krytyczną analizę literatury oraz 
wyniki badania z wywiadu kwestionariuszowego, przeprowadzonego we wszyst-
kich polskich uzdrowiskowych spółkach Skarbu Państwa. Badanie przeprowadzono 
wiosną 2009 roku. Łącznie poddano analizie 48 ankiet. 

                                                 
1  S. Vengesayi, A Conceptual Model of Tourism Destination Competitiveness and Attrac-

tiveness, ANZMAC 2003, www.anzac.inisa.edu.au, (electronic papers), 10.02.2009.  
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1. Źródła przewagi konkurencyjnej 
 
 Przewaga konkurencyjna nierozerwalnie związana jest z konkurencyjnością, 
co implikuje konieczność zbadania relacji między nimi. W literaturze przedmiotu 
konkurencyjność przedsiębiorstwa jest różnie definiowana i strukturyzowana. Moż-
na uznać, że konkurencyjność jest procesem, w którym uczestnicy rynku turystycz-
nego, dążąc do realizacji swoich interesów, proponują korzystniejsze ceny oferty 
turystycznej, wyższą jakość lub inne cechy wpływające na decyzje zawarcia trans-
akcji2.  
 Z punktu widzenia struktury konkurencyjności można przedstawić trzy poglą-
dy na ten temat. M. Gorynia uważa, że konkurencyjność przedsiębiorstwa obejmuje 
trzy składniki: konkurencyjność potencjalną (ex ante) – potencjał konkurencyjny, 
strategię konkurowania i konkurencyjność zrealizowaną (konkurencyjność ex post) 
– pozycję konkurencyjną3. Z kolei M. Stankiewicz wyróżnia cztery komponenty 
konkurencyjności, a mianowicie4: 

 potencjał konkurencyjności, 
 przewagę konkurencyjną, 
 instrumenty konkurowania,  
 pozycję konkurencyjną. 

 Nieco inaczej rozumieją konkurencyjność przedsiębiorstwa P.J. Buckley,  
C.L. Passo i K. Prescott, którzy wyróżniają: potencjał konkurencyjności, rezultaty 
konkurowania i proces zarządzania konkurencyjnością5. Wszyscy autorzy uważają, 
że pomiędzy wyodrębnionymi elementami zachodzą relacje przyczynowo-
skutkowe, często o charakterze dwukierunkowym, tzn. stan lub zmiana stanu jedne-
go elementu może być jednocześnie przyczyną i skutkiem drugiego. Podkreślają 

                                                 
2  Poza tą definicją można przedstawić inne, które ujmują konkurencyjność przedsiębior-

stwa jako: relatywną zdolność do formowania własnego systemu celów, zamierzeń bądź wartości; 
właściwość, która określa jego zdolność do kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produk-
tywności, do skutecznego rozwijania rynku zbytu, podnoszenia przez przedsiębiorstwo efektyw-
ności wewnętrznej i poprawę swojej pozycji na rynku; zdolność do projektowania, wytwarzania  
i sprzedawania towarów i usług; umiejętność osiągania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. 
Za: Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 76–77; M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzyna-
rodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 56–59;  
H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce 
rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 128.  

3  Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, PWN, War-
szawa 2009, s. 63. 

4  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 90. 

5  P.J. Buckley, C.L. Pass, K. Prescott, Measures of International Competitiveness: A Criti-
cal Survey, “Journal of Marketing Management” 1988, vol. 4, No 2, s. 175–200, (s. 177–178). 
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jednocześnie istotność potencjału konkurencyjnego6, który jest wkładem lub nakła-
dem w procesie konkurowania. Stanowi on jeden z wyznaczników możliwości 
konkurowania przedsiębiorstwa, współwyznacza on także spektrum możliwych do 
zastosowania strategii czy instrumentów konkurowania. Najszerszą strukturę (naj-
bardziej ogólną) podali P.J. Buckley, C.L. Passo i K. Prescott z uwagi na to, że 
obok rezultatów konkurowania (przewaga konkurencyjna i pozycja rynkowa), wy-
mieniają proces zarządzania konkurencyjnością.  
 Przewaga konkurencyjna jest pojęciem w literaturze żywo dyskutowanym. 
Znawcy problematyki zgadzają się tylko co do jednego: przewaga konkurencyjna 
ma zawsze względny charakter7. E. Skawińska wskazuje zjawiska, które przyczy-
niają się do braku jednoznacznej interpretacji przewagi konkurencyjnej8: 

 częste uogólnienia przewagi konkurencyjnej bez odniesienia się do 
przedmiotu badań (przedsiębiorstwo, rynek, dział, gałąź, produkt, gospo-
darka); 

 niejasne rozróżnienie związku przyczynowo-skutkowego i w następstwie 
zamienne używanie pojęć przewagi konkurencyjnej, pozycji konkuren-
cyjnej oraz źródeł przewagi i czynników sukcesu; 

 względny charakter tej kategorii (w stosunku do lidera, wybranego konku-
renta lub idealnego modelu); 

 dekonstrukcja otoczenia stwarzająca szansę wykreowania przewagi opar-
tej na nowych, nieuświadomionych dotychczas źródłach, których skutki 
budowy są nieznane.  

 Ogólnie źródeł przewagi konkurencyjnej można poszukiwać w: 
 otoczeniu przedsiębiorstwa – uwarunkowaniach makroekonomicznych  

i sytuacji konkurencyjnej w sektorze,  
 w uwarunkowaniach wewnętrznych – zasobach, procesach, 
 w źródłach mieszanych, wewnętrznych i zewnętrznych.  

 Natomiast rozwijając dwa ostatnie podejścia, które przeważają we współcze-
snej literaturze przedmiotu, można wskazać szczegółowe cztery źródła przewagi 
konkurencyjnej9:  

 różnorodność przedsiębiorstwa – wyrażana dostępnością do zasobów oraz 
umiejętnościami korzystania z nich; 

                                                 
6  W.J. Otta przez potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa rozumie możliwości jego 

skutecznego działania na danym rynku. W.J. Otta, Strategia eksportowa producenta, TNOiK, 
Poznań 1988, s. 93. 

7  B. Godziszewski, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag 
konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania, w: Budowanie potencjału 
konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Tonik, Toruń 1999, s. 77–124; Kapitał 
ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, POLTEXT, Warszawa 2003, s. 13. 

8  Konkurencyjność przedsiębiorstwa – nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 84. 

9  K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999, s. 89. 
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 ograniczona mobilność zasobów na rynku, która może wynikać z ograni-
czeń w przemieszczaniu zasobów materialnych i niematerialnych;  

 ograniczenia ex ante konkurowania – polegają na tym, że konkurenci nie 
mogą i nigdy nie mają równego dostępu do wiedzy o tym, które zasoby 
będą najbardziej cenne na rynku; 

 ograniczenia ex post konkurowania – polegają na tym, że przedsiębior-
stwo, które uzyskało szczególne zasoby, musi mieć szansę je utrzymać.  
W przeciwnym razie inni konkurenci uzyskają do nich dostęp i różnorod-
ność przedsiębiorstw zacznie zanikać. 

 Przewagę konkurencyjną opisuje się trzema wymiarami: rodzajem, rozmiarem 
i trwałością10. Jeśli przewaga nie jest trwała i nie daje się bronić, pozycja konkuren-
cyjna przedsiębiorstwa będzie niestabilna11. Na podstawie badań literatury można 
stwierdzić, iż przewaga konkurencyjna jest to efekt lepszej względem innych kon-
kurentów (bądź lidera rynkowego) akumulacji, rozwoju, zmiany konfiguracji spe-
cyficznych zasobów, zdolności i wiedzy w celu osiągnięcia satysfakcjonującego 
poziomu zaspokojenia potrzeb klientów. 
 Analiza piśmiennictwa pokazuje, iż występuje wieloznaczność podejść do 
budowania przewagi konkurencyjnej. W niniejszym artykule – jako podstawę dal-
szych rozważań – wybrano klasyfikację przedstawioną przez D. Depperu i D. Cer-
rato, którzy wyróżniają: 

 podejście zasobowe, które dominowało w latach 90. XX wieku. Ujmuje 
się, że zbiór zasobów materialnych i niematerialnych umożliwia przedsię-
biorstwu budowanie przewagi konkurencyjnej. Jest określane jako sta-
tyczne; 

 podejście oparte na zdolnościach, które jest bardziej dynamiczne niż po-
przednie. Skoncentrowane jest przede wszystkim na procesach bizneso-
wych w przedsiębiorstwie, a nie na jego zasobach. W tym podejściu two-
rzono koncepcje wyróżniających zdolności, kluczowych kompetencji12 
czy organizacyjnych zdolności;  

 podejście oparte na wiedzy określa, że przewaga konkurencyjna jest naj-
bardziej stabilna (trwała)13. Przez wielu określane jako najbardziej istotne 

                                                 
10  Kapitał ludzki a konkurencyjność…, op.cit., s. 13. 
11  Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 2001, s. 77. 
12  Przykładowo, twórcami tej koncepcji są G. Hamel i C.K. Prahalad, którzy podkreślają, że 

źródłem tym nie mogą być już pojedyncze mocne strony przedsiębiorstwa, ale coś, co nazywają 
wyróżniającą lub kluczową kompetencją przedsiębiorstwa. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga 
konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 213–246. 

13  D. Depperu, D. Cerrato, Analyzing international competitiveness at the firm Level: con-
cepts and measures, s. 6, http://www3svil.unicatt.it/unicattolica/dipartimenti/dises/allegati/wpde-
pperucerrato32.pdf, 9.01.2010. 



Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej… 415

w zarządzaniu przedsiębiorstwem14, co potwierdzają polskie badania,  
z których do analizy wybrano badania T. Kamińskiej i G. Dzwonnika.  

 W ich opracowaniu zidentyfikowano 43 źródła przewagi konkurencyjnej,  
z których aż 10 ma bezpośredni związek z wiedzą przedsiębiorstwa. Są to: skłon-
ność do aktywnej rywalizacji; zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się; zdolność 
w zakresie zarządzania wiedzą; skumulowana wiedza (patenty, bazy danych, tajem-
nice handlowe); sprawność wewnętrznego systemu przepływu informacji; zdolność 
do prowadzenia monitoringu makrootoczenia przedsiębiorstwa; stosowane systemy 
szkoleń; znajomość potrzeb, preferencji i zachowań klientów; znajomość aktualnej 
sytuacji na obsługiwanych rynkach oraz znajomość konkurentów i stosowanych 
przez nich instrumentów konkurowania. W opinii przedstawicieli 427 przedsię-
biorstw wielkopolskich, najważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej jest 
sprawność wewnętrznego systemu przepływu informacji15. Warto zwrócić uwagę, 
że czynnik ten zależny jest od wiedzy przedsiębiorstwa jako całości i poszczegól-
nych pracowników. Wśród pozostałych źródeł wiedzy, również bardzo istotnych w 
ogólnej ocenie, szczególnie wyróżniono zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się  
i skłonność do aktywnej rywalizacji. Najniższe znaczenie przypisano zdolności do 
prowadzenia monitoringu elementów makrootoczenia i systemowi szkoleń16.  
 Wiedza według H. Davenporta to informacje wzbogacone o doświadczenie, 
kontekst, interpretację i refleksję17, czyli możemy powiedzieć, iż wiedza powstaje  
i rozwija się (podnosząc swoją jakość) w procesie personalizacji informacji w wy-
niku badań, odkryć, przeżyć, doświadczeń, edukacji i intuicji człowieka (co często 
prowadzi do mądrości – inteligencji jednostki). W praktyce przedsiębiorstw pro-
duktywne wykorzystanie wiedzy jest zależne od sprawności zarządzania, a szcze-
gólnie zarządzania wiedzą. W celu zrozumienia, w jaki sposób wiedza może być 
wykorzystana w budowaniu przewagi konkurencyjnej, wydaje się konieczne roz-
ważenie natury wiedzy. Wiedza ma charakter jakościowy, formalny i nieformalny, 
jest różnie interpretowana przez określonych ludzi, ma postać dynamiczną i szybko 
się dezaktualizuje. Wiedza tworzona jest indywidualnie i zbiorowo, wewnątrz orga-
nizacji i międzyorganizacyjnie, z wykorzystaniem różnorodnych procedur, metod  

                                                 
14  A.C. Inkpen, Learning and Knowledge Acquisition through International Strategic Al-

liances, “Academy of Management Executive” 1998, vol. 12, No 4, s. 69–80; M.H. Zack, Devel-
oping a Knowledge Strategy, “California Management Review” 1999, vol. 41, No 3, s. 125–145;  
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000; W. Chung,  
J. Alcacer, Knowledge seeking and location choice of foreign direct investment in the United 
States, “Management Science” 2002, vol. 48, No 12, s. 1534–1555.  

15  W przedsiębiorstwie krąży zarówno informacja, jak i wiedza. 
16  T. Kamińska, G. Dzwonnik, Skuteczność wybranych składników potencjału konkurencyj-

ności w budowie przewagi nad rywalami, w: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, red.  
D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007 , s. 92–93. 

17  Za: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, 
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 7. 
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i instrumentów. Kolejną cechą wiedzy jest to, że potrafi się materializować, czyli 
uzewnętrzniać, np. w usługach, przynależy do społeczeństwa i krąży w nim różny-
mi kanałami. Może być wykorzystana przez dużo osób w wielu miejscach naraz 
(symultaniczność wiedzy), jednak najbardziej wartościowej wiedzy nie da się prze-
nieść i zastosować w innej organizacji, grupie społecznej czy lokalnej społeczności. 
 Wiedza nie jest jednolita. Możemy zbudować wiele jej klasyfikacji18. Jako 
podstawa budowy przewagi konkurencyjnej dzieli się na wiedzę: 

 na temat procesów i zjawisk o charakterze makroekonomicznym, 
 o konkurentach, 
 na temat potrzeb klientów, 
 na temat przedsiębiorstwa jako całości, 
 na temat poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa.  

 Wiedza jest więc tym zasobem, który w sposób niezbędny warunkuje osiąga-
nie trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Coraz częściej znaczenie 
wiedzy jest dostrzegane w przedsiębiorstwach turystycznych. Dla empirycznej 
weryfikacji istoty wiedzy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przeprowadzono 
badania ankietowe wśród przedstawicieli przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Wybór 
przedsiębiorstw uzdrowiskowych nie jest przypadkowy, wiązał się z charakterem 
usług przez nie świadczonych, które można zakwalifikować do usług profesjonal-
nych. Usługi te wymagają systematycznego gromadzenia wiedzy oraz wdrożenia 
takiego systemu zarządzania, który przyczyni się do skutecznego jej wykorzysty-
wania.  
 
                                                 

18  W literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfikacji wiedzy, np. z punktu widzenia: 
a) możliwości pomiaru – wiedza skodyfikowana (odróżnia się dwa rodzaje kodów – kody 

dostępne w postaci podręczników czy diagramów i powstałe spontanicznie jako środki komuni-
kacji wewnętrznej) i cicha (milcząca) – wiedza nieudokumentowana;  

b) charakteru wiedzy – publiczny (wiedza w pełni dostępna, rozpowszechniana w formie pi-
śmiennictwa, informacji w mediach) i prywatny – wiedza niedostępna publicznie; 

c) funkcji – wiedza typu know-what, know-why, know-how, know-who, know-when, know-
which, know-between, know-where, know-whether i know-if;  

d) rodzaju dziedziny: przykładowo – techniczna, ekonomiczna, organizacyjna, psychologicz-
na;  

e) aplikacji praktycznych – wiedza naukowa i techniczna (w dziedzinach: fizyki nuklearnej, 
nowej inżynierii, teorii informacji, teorii chaosu, teorii sieci, informatyki itp.); 

f) pochodzenia wiedzy (aspekt ontologiczny) – wiedza indywidualna, grupowa, organizacyj-
na i międzyorganizacyjna; 

g) zasięgu wiedzy – globalna, międzynarodowa, krajowa, regionalna, lokalna i w przedsię-
biorstwach. Źródło: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski. KBN, Warszawa 2001, 
s. 81; L. Zacher, E-społeczeństwo, rozwój i transformacje, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo 
(tom I), red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 81; E. Nawrocka, Kształtowanie wizerunku 
obszaru turystycznego w dobie społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo edukacyjne  
w strategii rozwoju regionu, red. T. Grabiński, L. Woszczek, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  
i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2007, s. 131–139.  
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2. Praktyczna weryfikacja stosowania podejścia opartego na wiedzy w budo-
waniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych  
 
 Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe jest typem przedsiębiorstwa turystycznego,  
w którym – obok usług turystycznych – prowadzone są działania lecznicze. Charak-
terystyczną ich cechą jest lokalizacja w obrębie miejscowości o statusie uzdrowi-
ska, wyposażonego przez naturę w kopaliny lecznicze (wody mineralne, peloidy, 
gazy lecznicze), klimat o właściwościach leczniczych oraz urządzenia (parki zdro-
jowe, pijalnie wód, zakłady przyrodolecznicze itp.) niezbędne do prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego19. 
 W celu budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych 
ważne jest zidentyfikowanie źródeł wiedzy produktywnej, dominujących transfe-
rów i kanałów jej przepływu w poszczególnych przedsiębiorstwach funkcjonują-
cych w ich obrębie. Dla określenia potencjału konkurencyjności uzdrowisk ważne 
jest zidentyfikowanie źródeł wiedzy produktywnej, dominujących transferów  
i kanałów jej przepływu. Wyniki zaprezentowano na rysunkach 1, 2 i 3. Z badania 
wynika, iż głównym źródłem wiedzy są doświadczenia zawodowe pracowników, 
kursy i szkolenia, a także Internet. Niewielką rolę w tym zakresie odgrywa otocze-
nie bliższe przedsiębiorstw uzdrowiskowych, a podkreślenia wymaga słaba pozycja 
klienta i jego wiedzy.  
 Wydawało się zasadne przeanalizowanie metod tworzenia wiedzy w przedsię-
biorstwach uzdrowiskowych. Wyniki badań pokazują (rysunek 2), że głównie wy-
korzystywane są szkolenia wewnętrzne. Słabo stosowane są metody aktywne,  
tj. burza mózgów, dyskusje grupowe, wymiany poglądów, nieformalne rozmowy  
z przełożonym lub pracownikami itp., co w konsekwencji może prowadzić do sła-
bej przedsiębiorczości, właściwej reakcji na zmiany i niskiej skłonności do dyfuzji 
innowacji do przedsiębiorstwa uzdrowiskowego. 
 

                                                 
19  Więcej na ten temat: Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r., Dz.U. 2005,  
nr 167, poz.1399. 
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Rys. 1. Źródła wiedzy w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 2. Metody tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Warty odnotowania jest fakt, że główną pozycją w transferach wiedzy jest 
przepływ w kierunku od struktury wewnętrznej do otoczenia (rysunek 3). Przedsię-
biorstwa w ten sposób przekazują wiedzę na zewnątrz za pomocą strony WWW  
i katalogów. Natomiast w odwrotnym kierunku, od otoczenia do przedsiębiorstwa, 
pośrednikiem w tym transferze jest człowiek – pracownik przedsiębiorstwa uzdro-
wiskowego. 
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Rys. 3. Rodzaje transferu wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Badania ujawniły również sposoby wykorzystania wiedzy w przedsiębior-
stwach uzdrowiskowych (rysunek 4). Według respondentów wiedza jest poszuki-
wana i używana do doskonalenia obsługi klienta, do doskonalenia usług medycz-
nych i przełamywania barier organizacyjnych. Widocznie te zjawiska wymagają 
najważniejszych zmian. 
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Rys. 4. Sposoby wykorzystywania wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Z punktu widzenia otrzymanych wyników warto podkreślić, że w opinii re-
spondentów najważniejszym źródłem wiedzy jest wiedza pracowników, a najmniej 
ważnym – wiedza o sytuacji makroekonomicznej, co koresponduje z badaniem  
T. Kamińskiej i G. Dzwonnika i świadczy o tym, że przedsiębiorstwa uzdrowisko-
we nie odbiegają od innych podmiotów z innych branż gospodarki. 
 Osiąganiu przewagi konkurencyjnej sprzyja aktywne tworzenie wiedzy, bar-
dziej niż pasywne. Wyniki badania wskazują, iż spółki uzdrowiskowe stosują czę-
ściej metody pasywne w postaci szkoleń, odbiegając tym samym od wyników 
przedsiębiorstw wielkopolskich. 
 Z punktu widzenia tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy 
niepokojącym zjawiskiem jest słaby obieg informacji i wiedzy pomiędzy pracowni-
kami badanych spółek i w kierunku od struktury wewnętrznej do pracowników. 
Paradoksem jest, że największy udział w transferach wiedzy i informacji ma trans-
fer od struktury wewnętrznej do otoczenia, co osłabia system rozprzestrzeniania się 
informacji i wiedzy wewnątrz badanych przedsiębiorstw. W procesie budowania 
przewagi konkurencyjnej, firmy uzdrowiskowe dostrzegają potencjał wiedzy swo-
ich pracowników ale nie wykorzystują go do jej tworzenia. 
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 Wyniki badania pokazały, że przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w pierwszej 
kolejności wykorzystują wiedzę do tworzenia przewagi w sferze wytwarzania, dalej 
w sferze zarządzania, a słabo w sferze sprzedaży20. Przyszłością uzdrowiskowych 
spółek skarbu państwa jest wdrożenie nowych koncepcji zarządzania, pozwalają-
cych na sprawną akumulację i rozwój wiedzy. Może to dać dopiero efekty syner-
giczne w postaci wiedzy produktywnej, dającej stabilną przewagę konkurencyjną  
w dłuższym czasie. 
 
 

KNOWLEDGE AS THE SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE  
FOR SPA RESORT ENTERPRISES 

 
 

Summary 
 
 The objective of the hereby article is the identification of knowledge represented 
by spa resort enterprises and processes associated with it as the source for competitive 
advantage, as well as empirical verification of this phenomenon. In order to carry out 
the above objective both critical analysis of literature and survey results based on  
a questionnaire conducted in all Polish State Treasury spa resort enterprises were ap-
plied. The main conclusion based on conducted research is the fact that the most impor-
tant source of knowledge is the knowledge represented by employees of a spa resort 
enterprise and that spa resort enterprises perceive their competitive advantage in the 
sphere of production – services provision. 
 

Translated by Hanna Fujak 
 

                                                 
20  Podział sfer przewagi konkurencyjnej zaczerpnięto z: M. Stankiewicz, Konkurencyj-

ność…, op.cit., s. 184. 
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CENY USŁUG BIUR PODRÓŻY  
JAKO DETRMINANTY WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Podstawową funkcją biura podróży jest zaspokajanie potrzeb ludzkich zwią-
zanych z turystyką. Turyści, zaspokajając swoje potrzeby, pragną pozyskać jak 
najwięcej wartości, mierzonych różnicą pomiędzy korzyściami a poniesionymi 
kosztami. Biuro podróży będące podmiotem handlowym zmierza do pozyskania jak 
największej liczby klientów i osiągnięcia zysku. Cele te realizuje za pomocą odpo-
wiednich narzędzi cenowych, kształtując wielkość popytu turystycznego. Umiejętne 
kształtowanie cen jest niezwykle ważne, ponieważ dla sprzedawcy cena jest ele-
mentem jego dochodów (zysku lub straty), dla nabywcy kosztem, który musi po-
nieść, aby określona usługa została mu wyświadczona. Sprzeczne interesy obu stron 
powodują, że w efekcie ustalona cena podlega weryfikacji na rynku.  
 Celem artykułu jest omówienie specyfiki usług biur podróży oraz określenie 
ceny jako determinanty wyjazdów turystycznych na przykładzie TUI Centrum Po-
dróży w Szczecinie. 
 
 
1. Usługi biur podróży 
 
 Ustawa o usługach turystycznych określa usługi turystyczne jako usługi prze-
wodnickie, hotelarskie oraz inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym1. 

                                                 
1  Ustawa z dnia 29 sierpień 1997 roku o usługach turystycznych, Dz.U. 2004, nr 223, poz. 

2268, (tekst jednolity). 
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Według W.W. Gaworeckiego2 usługi turystyczne to wszystkie społecznie poży-
teczne czynności, które służą zaspokojeniu materialnych (np. komunikacyjnych, 
noclegowych) i niematerialnych, czyli duchowych (np. kulturalno-rozrywkowych) 
potrzeb turystycznych człowieka. Można je także scharakteryzować jako wszelkie 
czynności, zaspokajające potrzeby turystów związane z podróżą oraz realizacją jej 
celu na obszarze turystycznym, tj. zaspokajają potrzeby turystów przed, w czasie 
podróży i pobytu oraz po podróży3. 
 Specyfika działalności biur podróży wyróżnia usługę organizacji i pośrednic-
twa. Usługa organizacji polega na przygotowaniu lub oferowaniu, a także realizacji 
imprez turystycznych, tzn. co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących 
jednolity program i objętych wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub 
trwają 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu4. 
 Efektem usługi organizacji jest powstanie „pakietu turystycznego”, który defi-
niowany jest jako podróżniczy produkt, oferujący przy ustalonej cenie kilka róż-
nych elementów, które w innym przypadku mogłyby być nabyte oddzielnie przez 
podróżnego. Inna definicja podaje, że jest to pakiet usług składający się z co naj-
mniej dwóch usług podróży, zestawionych z góry dla jeszcze nieznanego klienta  
i sprzedany za stanowiącą całość cenę na rynku, tak że ceny usług cząstkowych nie 
są już identyfikowalne5. 
 Komponenty pakietu uwzględniają nie tylko podstawowe potrzeby bytowe 
turysty, ale także spełniają oczekiwania związane z konkretnymi zainteresowania-
mi. Propozycje produktu turystycznego zostają zamieszczone w katalogu organiza-
tora, zawierając z góry ustalone ceny, a analiza tych ofert pozwala na wyodrębnie-
nie trzech grup pakietów turystycznych: 

 wycieczki poznawcze, 
 pobyty wypoczynkowe, 
 inne imprezy (podróże służbowe, wyjazdy na targi, kongresy, konferencje 

itp.)6. 
 Z kolei usługa pośrednictwa polega na tworzeniu handlowego kontaktu mię-
dzy producentami usług turystycznych a nabywcami detalicznymi tych usług. 
Klientami biura bywają nie tylko indywidualni klienci, ale również instytucje zgła-
szające zorganizowany, hurtowy popyt, jak: zakłady pracy, organizacje społeczne, 
zawodowe, szkoły itp. Do najczęściej spotykanych usług pośrednictwa należą7: 

                                                 
2  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 283. 
3  R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 

Warszawa 2004, s. 40. 
4  Ustawa..., op.cit. 
5  A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008, 

s. 26. 
6  Ibidem, s. 30. 
7  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-
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 sprzedaż biletów oraz rezerwacja miejsc w środkach transportu, pośred-
nictwo w wynajmie autokarów, samochodów osobowych, zamawianie po-
jazdów w celu realizacji tzw. transferów; 

 sprzedaż oraz rezerwacja noclegów w obiektach różnego typu; 
 sprzedaż usług żywieniowych; 
 sprzedaż usług instytucji kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itp.; 
 sprzedaż usług towarzystw ubezpieczeniowych; 
 załatwianie w imieniu klienta formalności paszportowo-wizowych; 
 sprzedaż pakietów turystycznych podmiotów krajowych i zagranicznych; 
 skup i sprzedaż walut obcych oraz wystawianie i realizacja czeków po-

dróżnych8.  
 Działalność pośrednictwa i organizacji usług stwarza wiele korzyści dla klien-
ta. Przede wszystkim daje możliwość zakupienia odległych w czasie i przestrzeni 
świadczeń – w jednym miejscu, w dowolnym terminie i w pobliżu miejsca za-
mieszkania czy też bez wychodzenia z domu (poprzez Internet). Ponadto – w rezul-
tacie działań touroperatora – klient może zakupić zestawiony pakiet usług i nie 
martwić się o przebieg podróży. W ten sposób uwalnia się od ryzyka związanego  
z realizacją imprezy, które leży po stronie organizatora, oraz zyskuje komfort psy-
chiczny związany z zagwarantowaniem usług. Oprócz różnorodnych pakietów tury-
stycznych turysta ma możliwość zakupu alternatywnych usług cząstkowych, wybie-
rając takie zestawienie, które najbardziej spełnia jego oczekiwania. Dodatkowo 
nabywca usług może liczyć na fachową poradę agenta w zakresie doboru oferty, 
uzyskać informacje o świadczonych usługach, formalnościach, walorach turystycz-
nych itp. Zakup w biurze podróży może wiązać się również z oszczędnością czasu  
i pieniędzy. Całkowita cena pakietu jest przeważnie niższa niż suma usług cząstko-
wych, nabywanych oddzielnie przez turystę u producentów. Touroperatorzy, zgła-
szając popyt hurtowy na usługi turystyczne zazwyczaj przez cały rok lub o wydłu-
żonych okresach, stwarzają ekonomiczne przesłanki do kalkulowania cen na znacz-
nie niższym poziomie niż w przypadku czasowej koncentracji popytu i niepewności 
co do stopnia, w jakim wykorzystany będzie potencjał bazy9. 
 

                                                                                                                        

szawa 1998, s. 97. 
8  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 2002, s. 119. 
9  A. Konieczna-Domańska, Biura..., op.cit., s. 132–134. 
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2. Polityka cenowa biura podróży 
 
 Cena w ujęciu marketingowym jest to wartość przedmiotu transakcji (m.in. 
dobra materialnego, usługi, idei, pracy) rynkowej zgodna z oczekiwaniami podmio-
tów uczestniczących w procesie wymiany, określana najczęściej w ujęciu monetar-
nym10. Biuro podróży, ustalając cenę usługi, wskazuje jej wartość użytkową, czyli 
zdolność usługi do zaspokojenia potrzeb nabywcy w konkretnym miejscu i czasie 
oraz dokonuje pewnej obietnicy jakości. Ustalona cena będzie zaakceptowana przez 
nabywcę wówczas, gdy będzie ona adekwatna do postrzeganej wartości. Z punktu 
widzenia klienta postrzeganą wartość wyraża iloraz postrzeganych korzyści do 
ceny. Z zależności tej wynika, że przy danej cenie wzrost postrzeganych korzyści 
spowoduje wzrost postrzeganej wartości, i odwrotnie – jeśli suma postrzeganych 
korzyści maleje, zmniejsza się także postrzegana wartość. Zróżnicowanie potrzeb 
związanych z turystyką powoduje, że każdy turysta ma swoje priorytety i przywią-
zuje różną wagę do korzyści, dlatego, dysponując tą samą kwotą, niekoniecznie 
zakupi tę samą usługę czy też pakiet usług. Istotne jest więc to, jaką cenę za daną 
usługę turysta jest w stanie zapłacić11.  
 Biuro podróży, ustalając ceny na usługi turystyczne, musi wiedzieć, że cena 
akceptowana przez klienta nie jest punktem, lecz pewnym przedziałem. Jeśli cena 
usługi turystycznej znajduje się poniżej lub powyżej tego przedziału, usługa zosta-
nie odrzucona bądź proces zakupu będzie się wydłużał. Cena zbyt wysoka będzie 
nieosiągalna, natomiast zbyt niska wzbudza zastrzeżenia co do jakości usług12. 
 Cena jest ważnym elementem marketingu-mix i powinna być kształtowana nie 
tylko w wyniku sił działających na rynku, ale także poprzez manipulację. Odpo-
wiednio ustalona w połączeniu z jakością produktu i przekazem promocyjnym mo-
że zwiększyć udział przedsiębiorstwa w rynku13. Polityka cenowa biura podróży 
powinna zmierzać do określenia miejsca i roli ceny oferowanej usługi/pakietu 
usług, uwzględniając cenotwórczą rolę kosztów. Cena powinna być ustalona na 
takim poziomie, aby pokryć koszy stałe i zmienne oraz pozwolić na wypracowanie 
zysku. Do elementów składowych ceny pakietu turystycznego zalicza się14: 

 koszt świadczeń, 
 marżę biura podróży, 
 stawkę akwizycyjną dla agenta, 

                                                 
10  A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz, Marketing, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2005, s. 97. 
11  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2006, s. 127. 
12  Ibidem. 
13  J. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 140. 
14  Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Fundacja na rzecz Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. s. 125. 
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 podatki. 
 Mówiąc o polityce cen produktów turystycznych, należy podkreślić dwa ele-
menty składające się na ich ostateczną cenę, tj. cenę wyjściową i odchylenia od 
niej. Cena wyjściowa określa miejsce i rolę oferowanych usług i może spełniać 
przyjęte cele marketingowe oparte na15: 

 wypracowaniu zysku (np. założenie, że w sezonie letnim przedsiębiorstwo 
osiągnie pewien zysk), 

 sprzedaży (np. celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie dwukrotnego 
wzrostu sprzedaży pakietów turystycznych do Bułgarii), 

 kreowaniu wizerunku (np. wizerunek dostawcy wysokiej jakości usług). 
 Odchylenia od ceny wyjściowej mogą następować in plus lub in minus. Wyni-
ka to z substytucji i komplementarności usług turystycznych. Modyfikacja ceny 
wyjściowej powinna opierać się o prowadzoną przez biuro podróży politykę ceno-
wą określającą16: 

 minimalny pułap cen ważniejszych rodzajów usług (tj. transport, nocleg, 
wyżywienie), 

 maksymalny pułap cen ważniejszych rodzajów usług, przy uwzględnieniu 
konkurencyjności usług, możliwości zbytu i rozszerzenia rynku, 

 kryteria i stopnie różnicowania cen, 
 wdrażanie cen, 
 negocjacje cenowe podczas dokonywania transakcji, 
 kontrole bieżących kosztów i przychodów. 

 Istotnym zagadnieniem w polityce cenowej usług turystycznych jest różnico-
wanie cen. Różnicowanie występuje wówczas, gdy te same produkty turystyczne 
przedsiębiorstwo sprzedaje po różnych cenach, uwzględniając popyt różnych grup 
konsumenckich. Ten sam produkt może być oferowany różnym nabywcom po róż-
nych cenach, w zależności od wybranych kryteriów, takich jak17: 

 czas (np. sezonowość świadczenia usług, termin złożenia zamówienia), 
 rodzaj obsługiwanego segmentu (np. studenci, seniorzy, single),  
 wielkość jednorazowej partii sprzedawanych produktów, 
 częstotliwość zakupu (np. rabat dla stałych klientów), 
 warunki sprzedaży i warunki płatności za usługi. Czynnik czasu wyznacza 

przede wszystkim sezonowość, która charakteryzuje usługi turystyczne. W szczycie 
sezonu ceny osiągają pułap maksymalny, natomiast w okresach martwych są często 
obniżane do poziomu pozwalającego jedynie na pokrycie kosztów zmiennych, po-

                                                 
15  Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 149.  
16  Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, 

PWE, Warszawa 2007, s. 61. 
17  A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz, Marketing..., op.cit., s. 101. 
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datków i opłat. Biorąc pod uwagę sezonowość, bardzo istotny jest również czas 
zamówienia imprezy turystycznej.  
 Zróżnicowanie pod względem grup klientów polega na dopasowaniu ceny do 
możliwości nabywczych konsumentów. Chodzi tu nie tylko o zniżki, ale również  
o zwyżki cen. Zniżki cenowe mają na celu pozyskanie klientów ekonomicznie słab-
szych, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich cen dla klientów o dużej sile na-
bywczej. Zniżki przyznawane są najczęściej w zależności od wieku klienta, np. 
dzieci do 2 lat podróżują za darmo, do 12 lat opusty cenowe wahają się od 10% do 
70%, seniorzy po 55. roku życia otrzymują rabat od 10% do 30%. W zwyżkach 
cenowych stosowane są ceny prestiżowe dla klientów indywidualnych, bardziej 
wymagających, ceniących wysoką jakość usług i skłonnych do wydawania więcej.  
 Zróżnicowanie ceny wynikające z wielkości zakupu zależy przede wszystkim 
od liczby osób wyjeżdżających oraz od długości trwania imprezy. W turystyce gru-
pę stanowi co najmniej 10 osób i od tej liczby uczestników przyznawana jest naj-
częściej zniżka. W zależności do długości pobytu stosuje się obniżki cenowe od 5% 
do 30%. Im dłuższy pobyt, tym cena relatywnie niższa (np. cena za nocleg w pierw-
szym tygodniu pobytu wynosi 120 zł, a w drugim tygodniu 80 zł).  
 Ważnym kryterium kształtowania cen są również warunki płatności. W przy-
padku touroperatorów organizujących wyjazdy zagraniczne ceny w euro przelicza-
ne są na złotówki. Wiele więc zależy od kursów walut – im złotówka będzie moc-
niejsza, tym wyjazdy tańsze dla Polaków. W przypadku różnic kursowych organi-
zator może podwyższyć cenę, a klient musi liczyć się z wezwaniem do dopłaty, 
jednak nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Gotówkowa forma za-
płaty czy zapłata całości z góry za usługę turystyczną może być także podstawą do 
udzielenia rabatu. 
 Polityka cenowa jest nieodłącznie związana z realizowaną przez biuro podró-
ży strategią marketingową, która jest najskuteczniejszym narzędziem służącym 
zwiększaniu zysków przedsiębiorstwa. W ramach strategii cen organizator imprez 
turystycznych może zastosować18: 

 strategię cen wysokich (np. skimming, cena prestiżowa), 
 strategię cen neutralnych (np. cena katalogowa), 
 strategię cen niskich (np. first minute, last minute). 

 Stosując strategię cen wysokich, organizator ustala ceny powyżej przeciętnych 
cen rynkowych, tworząc wizerunek wysokiej jakości usług. Wysoka cena powoduje 
postrzeganie oferty jako prestiżowej, która znajduje się poza zasięgiem wielu po-
tencjalnych nabywców, dlatego przedsiębiorstwo stale musi podkreślać wartość 
oferty, co wiąże się z kosztami. Liderzy rynku, którzy wprowadzają innowacyjne 
produkty turystyczne, ustalają ceny na wysokim poziomie, zwiększając w ten spo-
sób zysk w szybkim tempie ( tzw. skimming). 

                                                 
18  Przedsiębiorstwo..., op.cit., s. 151. 
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 Strategia cen neutralnych polega na ustalaniu cen przeciętnych, upraszczają-
cych podjęcie decyzji, dostępnych dla klasy średniej. Ceny te nie wyróżniają oferty 
oraz nie odgrywają większej roli w marketingu. 
 Strategia cen niskich polega na ustaleniu cen poniżej średniej rynkowej. Po-
zwala ona na wzrost popytu oraz zwiększenie udziału w rynku. Stale utrzymujący 
się niski poziom cen może doprowadzić do spostrzegania ofert jako mniej atrakcyj-
nych, gorszych jakościowo, dlatego w praktyce organizatorzy imprez turystycznych 
stosują ceny okazyjne:  

 first minute – cena specjalna od 10 do 20% zniżki dla osób rezerwujących 
imprezę turystyczną przed sezonem (ok. 6 miesięcy przed rozpoczęciem 
imprezy); ponadto organizator dodatkowo oferuje gwarancje niezmienno-
ści ceny;last minute – przecena całości do ok. 35% ceny wyjściowej (ka-
talogowej), ofertę stosuje się, gdy organizator ma jeszcze sporo miejsc 
wolnych,  
a zbliża się termin wyjazdu (od 4 tygodni do 7 dni przed wyjazdem); 

 super last minute – przecena nawet do 50% ceny wyjściowej; ofertę stosu-
je się w rzadkich przypadkach, gdy organizator nie zebrał wymaganej 
liczby osób (od 7 dni przed wyjazdem). 

 Polityka cenowa wspiera działania podejmowane przez organizatorów tury-
styki oraz zgodnie z orientacją rynkową tych przedsiębiorstw powinna zaspokajać 
potrzeby konsumentów. Ciągła obserwacja i pomiar kosztów oraz przychodów są 
warunkiem koniecznym do prowadzenia przez przedsiębiorstwo turystyczne efek-
tywnej polityki cenowej. 
 
 
4. Ceny ofert biura podróży TUI 
 Podstawową funkcją cen jest funkcja informacyjna. Ceny są dla uczestników 
rynku turystycznego informacjami będącymi podstawą podejmowania decyzji. Na 
podstawie informacji o cenach prowadzony jest rachunek ekonomiczny i podejmo-
wane są decyzje turysty i organizatora imprezy turystycznej. Decyzje organizatora 
dotyczą przede wszystkim kierunków i rozmiarów produkcji oraz wyboru dostaw-
ców poszczególnych usług. Decyzje turysty związane są przede wszystkim z wybo-
rem tych usług, które w największym stopniu zaspokoją potrzeby związane z tu-
rystką. Decyzje dotyczące poziomu cen są uzależnione nie tylko od rodzaju i jako-
ści produktu, ale również od efektywności promocji, systemu dystrybucji, organiza-
cji sprzedaży oraz od ogólnej sytuacji na rynku. W rzeczywistości ustalanie cen na 
usługi turystyczne jest bardzo trudne, ponieważ popyt na rynku turystycznym jest 
niestabilny w czasie i w dużej mierze zależy od subiektywnych poglądów.  
 Dla potrzeb niniejszych rozważań przeprowadzono analizę sprzedaży pakie-
tów turystycznych w TUI Centrum Podróży w Szczecinie. Wyboru biura dokonano 
na podstawie niezbędnych kryteriów do zrealizowania głównego celu opracowania, 
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jakim jest określenie ceny jako determinanty wyjazdów turystycznych. 
 Biuro podróży TUI funkcjonuje w Polsce od 1997 roku. Firma reprezentuje 
międzynarodowy koncern World of TUI, który poprzez spółki własne i zależne 
zajmuje pozycję lidera na większości turystycznych rynków europejskich. Kon-
cern posiada zarówno marki touroperatorów, linii lotniczych, hoteli, jak i agencji 
turystyki przyjazdowej. Trzonem oferty są hotele czterogwiazdkowe, a jej dopeł-
nieniem – obiekty średniej i najwyższej klasy (pięciogwiazdkowe). Oferta skiero-
wana jest do osób ceniących komfort i bezpieczeństwo, dla których ważne jest, by 
impreza turystyczna zorganizowana była zgodnie z programem i cechowała się 
należytym poziomem jakości. 
 Z przeprowadzonych w biurze badań wynika, że klienci, dokonując wyboru 
firmy, sugerowali się opinią znajomego (58%) oraz znaną marką (27%). Pozostałe 
odpowiedzi: oferta cenowa (10%) oraz lokalizacja (5%), nie miały większego zna-
czenia. Przy wyborze biura najważniejsza jest rekomendacja znajomego, ponieważ 
jest to najbardziej wiarygodne źródło informacji. Sugestia zmienia się w kolejnym 
etapie, jakim jest wybór konkretnej oferty touroperatora. Cena – początkowo od-
grywająca rolę drugoplanową – przeważnie jest czynnikiem decydującym o trans-
akcji. 
 Prezentowane w katalogach TUI pakiety turystyczne są bardzo zróżnicowane. 
Podstawowymi kryteriami różnicowania są: destynacja, termin organizacji, rodzaj 
wyżywienia, standard wykonania usługi oraz czas pobytu. W związku z tym trudno 
jest określić najlepszy sposób obiektywnego porównania ofert. Obszar badawczy 
zawężono, a analizie poddane zostały kierunki najczęściej wybierane w sezonie lato 
2009, tj. Tunezja, Egipt, Włochy, Turcja, Majorka, Wyspy Kanaryjskie, Chorwacja, 
Bułgaria oraz wyspy greckie: Kreta i Rodos. Oferowane pakiety turystyczne objęte 
jedną ceną zawierały następujące usługi cząstkowe: lot samolotem czarterowym, 
transfery, zakwaterowanie w hotelu kategorii od trzygwiazdkowego do pięcio-
gwiazdkowego, wyżywienie (dwa posiłki/HB lub pełne – all inclusive/AI), opieka 
rezydenta oraz ubezpieczenie podstawowe. Na podstawie informacji zawartych  
w katalogach TUI wyliczona została średnia cena pakietu za osobę dorosłą, przy 
założeniu zakwaterowania w pokoju dwuosobowym o wyposażeniu standardowym 
podczas tygodniowego pobytu. W związku z tym, że ceny podawane są w walucie 
obcej (euro), cena przeliczona została na złotówki po średnim kursie 4,30. Otrzy-
mane wyniki w formie liczbowej przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 
 
Średnie katalogowe ceny pakietu turystycznego w sezonie lato 2009, pobyt 7 dni, 

cena za osobę dorosłą w pokoju dwuosobowym (zł) 
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5*HB 2776 3293 -- 4125 4549 4246 3199 2743 3919 2549 

4*HB 1917 -- -- 3339 2521 3502 2740 2549 2944 1730 

3*HB 1796 -- 1685 3214 2119 3216 2755 -- 1982 -- 

5*AI 2898 3192 2856 -- -- -- -- 2967 -- 2298 

4*AI 2309 2858 2367 4746 2999 3785 -- 2424 2871 2107 

3*AI 2000 2463 1930 -- 2842 3479 3098 -- -- -- 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogów biura podróży TUI. 
 
 Przedstawione w tabeli 1 kraje to destynacje bliskiego zasięgu, gdzie czas lotu 
wynosi od 2 do 5 godzin. Gotowe pakiety dotyczyły głównie turystyki wypoczyn-
kowej, gdzie do najczęściej spotykanych form działalności rekreacyjnej podczas 
pobytu należą: bierny wypoczynek, plażowanie, zażywanie kąpieli, uprawianie 
sportów wodnych, spacerowanie i zajęcia ruchowe, tj. tenis, siatkówka plażowa, 
jazda na rowerze itp. Oferta zawierała dogodnie usytuowane hotele (przeważnie tuż 
przy plaży) w najbardziej popularnych miejscowościach turystycznych. Wyloty 
dostępne były z niemieckich i polskich lotnisk, z których klienci preferowali Berlin, 
Poznań i Warszawę.  
 Przedstawione w tabeli 1 średnie katalogowe ceny pakietów turystycznych 
mieszczą się w przedziale od 1900 zł do 4500 zł za osobę. W związku z tym przyję-
to następujący podział: 

 1900-2500 zł – ceny niskie, 
 2500-3500 zł – ceny umiarkowane,  
 3500-4500 zł – ceny wysokie. 

 Z analizy wynika, że najtańsze pakiety turystyczne w sezonie lato 2009 były 
do Bułgarii, Turcji i Tunezji. W przedziale cen umiarkowanych znajdują się pakiety 
do Egiptu, Chorwacji, na Majorkę oraz wyspy greckie: Kreta i Rodos. Zdecydowa-
nie najdroższe pakiety oferowane były do Włoch i na Wyspy Kanaryjskie. Prefe-
rencje wyboru klientów według destynacji przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Rozkład sprzedaży pakietów turystycznych według destynacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników sprzedaży TUI Centrum Podróży  
w Szczecinie. 

 
 Dane przedstawione na rysunku 1 wskazują, że w szczecińskim oddziale biura 
podróży TUI najwięcej pakietów turystycznych sprzedano do Turcji (18%). Pakiety 
do Tunezji zakupiło 8% klientów, a do Bułgarii jedynie 4%. Były to przeważnie 
wyjazdy rodzinne, gdzie pobyt trwał 7 lub 14 dni, w hotelach kategorii trzy- i czte-
rogwiazdkowe z wyżywieniem all inclusive, mieszczące się w przedziale cenowym 
2000-2300 zł/os., pobyt tygodniowy. Łącznie pakiety turystyczne z najniższego 
przedziału cenowego stanowiły 30% udziału w sprzedaży. 
 Z przedziału cen umiarkowanych – najbardziej preferowany kierunek to Egipt 
(12%). Kolejne dobrze sprzedające się pakiety turystyczne to wyspy greckie: Kreta 
(9%) i Rodos (7%). Do tych destynacji najczęściej sprzedawane były hotele cztero-
gwiazdkowe z wyżywieniem all inclusive, w których pobyt tygodniowy kosztował 
2400-2800 zł/os. Pakiety na Majorkę – ze względu na wyższe ceny w ramach wy-
żywienia all inclusive – cieszyły się mniejszym zainteresowaniem (6%). Wyraźnie 
niższą sprzedaż miały pakiety do Chorwacji (4%). Powodem tego mogła być wąska 
oferta hoteli z wyżywieniem all inclusive. Do Chorwacji i na Majorkę preferowane 
były oferty w cenach od 2700-3000zł/os. Łączna sprzedaż ofert w cenie od 2500-
3500 zł stanowiła 38% udziału w sprzedaży. 
 W ostatnim przedziale cenowym wysoką sprzedażą odznaczyły się pakiety 
turystyczne na Wyspy Kanaryjskie należące do Hiszpanii, tj.: Teneryfa, Gran Cana-
ria, Lanzerote oraz Fuerteventura. Najczęściej preferowany był pobyt tygodniowy 
na Teneryfie lub Gran Canarii, w hotelach kategorii trzy- i czterogwiazdkowych  
z wyżywieniem HB lub all inclusive, znajdujące się w przedziale cenowym 3400-
3800 zł/os. Najniższą sprzedaż pakietów odnotowano do Włoch (3%). W ofercie 
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TUI Poland dostępne były jedynie wyspy Sycylia i Sardynia, z wylotem z Warsza-
wy, gdzie ceny za pobyt tygodniowy w hotelu czterogwiazdkowym z wyżywieniem 
all inclusive sięgały 4700zł/os. Łączny udział w sprzedaży Wysp Kanaryjskich  
i Włoch wynosił 12%. 
 Pozostałe kierunki stanowiące 20% zakupionych pakietów turystycznych to 
Portugalia, Maroko, Izrael, Emiraty Arabskie oraz dalekie kierunki, tj.: Karaiby, 
Meksyk, Tajlandia, Indonezja, Malediwy, Sri Lanka, Kenia i Mauritius. 
 Ponadto przeprowadzono analizę rozkładu sprzedaży pakietów turystycznych 
według długości pobytu oraz preferencji wyżywienia. Wyniki wyraźnie wskazują, 
że zdecydowana większość klientów biura decyduje się na tygodniową imprezę 
turystyczną w ramach pakietu all inclusive. Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
 

Rozkład sprzedaży produktów według długości pobytu i wyżywienia 
 
wyżywienie/pobyt tydzień dwa tygodnie Razem 

HB 31% 5% 36% 

all inclusive 52% 12% 64% 

razem 83% 17% 100% 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników sprzedaży TUI Centrum Podróży  
w Szczecinie. 
 
 Wraz z rozpoczęciem sprzedaży ofert na sezon lato 2009 klienci TUI mieli 
okazję nabyć pakiet turystyczny w cenie niższej niż cena katalogowa o 15%. Były 
to ceny first minute dla kupujących z ok. 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Organiza-
tor dodatkowo gwarantował niezmienność ceny po podpisaniu umowy. Okres pro-
mocji trwał od grudnia 2008 roku do stycznia 2009 roku. Z oferty tej skorzystało 
23% uczestników, z czego 14% to rodziny z dziećmi, natomiast 7% to podróże 
dwuosobowe. Oferty dla singli nie zostały zakupione w tym okresie.  
 Zgodnie ze strategią niskich cen obniżki cenowe oferowane były także, gdy 
zbliżał się termin rozpoczęcia imprezy, a miejsca w samolocie/hotelu nie zostały 
wypełnione. Z oferty last minute, gdzie pakiety turystyczne przecenione były od 
30% do 50%, skorzystało 51% klientów. Oznacza to, że dla tej części konsumentów 
cena ma istotne znaczenie, a popyt jest względnie elastyczny. W cenie wyjściowej 
(katalogowej) zakupiło 36% klientów, dla których cena prawdopodobnie nie jest 
czynnikiem decydującym. 
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Podsumowanie  
 
 Powyższe rozważania wskazują, że oddziaływania touroperatora na wielkość 
popytu turystycznego zależą w dużej mierze od narzędzi cenowych. Biura podróży 
należące do wielkich koncernów mogą osiągnąć korzyści skali i uzyskać odczuwal-
ne przez popyt obniżenie cen. Ponadto masowa produkcja gotowych pakietów tury-
stycznych pozwala włączyć do ruchu turystycznego, w szczególności w zakresie 
wyjazdów za granicę, grupy społeczne o coraz niższych dochodach. Biuro podróży, 
stosując politykę cenową, wpływa nie tylko na wielkość popytu turystycznego, ale 
także wyznacza miejsca recepcji turystycznej, zmniejsza sezonowość oraz kreuje 
popyt na różne rodzaje usług. 
 Według badań Instytutu Turystyki, za najważniejsze czynniki wpływające na 
koniunkturę na polskim rynku turystycznym w rozpoczynającym się roku specjali-
ści uznali kurs złotówki oraz sytuację finansową gospodarstw domowych. Wyjazdy 
turystyczne, zwłaszcza zagraniczne, będą silnie uzależnione od dochodów Polaków, 
ponieważ wciąż pozostają dobrem luksusowym. 
 
 

THE PRICES TRAVEL AGENTS SET ARE DETERMINED  
BY THE NUMBERS AVAILING OF THEIR SERVICES 

 
 

Summary 
 
 The basic function of the travel agency is to satisfy the individuals needs con-
nected with tourism. Satisfying tourist needs by providing and excellent service value 
for money must be balanced with the travel agencies need to made a profit. The travel 
agency aim is twofold. One is gain as many customers as possible and second to 
achieve as large a profit as they can. The conflict between both sides of the business 
requires, that prices are set at suitable level which is very difficult to do.  
 The basic function of pricing is informative. Participants in tourist marketing base 
their decisions on this. The travel agency can influence the demand on different types of 
holidays and services. More of the package holidays are being aimed towards low learn-
ing social groups. 
 

Translated by Agnieszka Mańko 
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MODEL UWARUNKOWAŃ CEN SKIPASSÓW  
W POLSKICH OŚRODKACH NARCIARSKICH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Sporty zimowe cieszą się w Polsce dużą popularnością. Według badań prze-
prowadzonych przez OBOP, co piąty dorosły Polak jeździ na nartach1. Góry poło-
żone na południu Polski wraz z pogórzem zajmują 9,039 km2, czyli ok. 2,9% po-
wierzchni Polski2. Na tym terenie znajduje się około stu – najczęściej niewielkich – 
ośrodków posiadających wyciągi narciarskie. Pojedyncze ośrodki znajdują się także 
na terenie nizin i pojezierzy (Chodzież, Wieżyca, Bełchatów), mają one jednak 
znaczenie wyłącznie lokalne. Polskie góry są stosunkowo niskie, trasy narciarskie 
są krótkie i zatłoczone, a ceny dość wysokie. Problemem jest własność gruntów, na 
których przebiegają trasy narciarskie (np. na Gubałówce), brak jest sojuszów ceno-
wych pomiędzy ośrodkami (brak wspólnych skipassów dla kilku ośrodków), a bar-
dzo często nawet w obrębie jednego ośrodka (np. w Zieleńcu, Karpaczu) czy nawet 
góry (np. Kasprowy Wierch). Niezaprzeczalną zaletą polskich ośrodków jest ich 
bliskość, co oznacza krótszą podróż. Jest to szczególnie istotne dla osób wybierają-
cych się na narty na jeden dzień lub weekend3. Kolejnym atutem polskich kurortów 

                                                 
1  A. Cybulska, O aktywności fizycznej Polaków, Centrum Badania Opinii Publicznej, War-

szawa 2003. 
2  M. Nowacki, M. Kasperczak, Stan i perspektywy rozwoju narciarstwa turystycznego  

w Polsce, w: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego, red.  
S. Krasicki, K. Chojnacki, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2001, 253–260. 

3  Jednodniowe wyjazdy na narty są dominujące na polskim rynku, por. M. Żemła, Uwa-
runkowania rozwoju polskich ośrodków narciarskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego 439, WNUS, Szczecin 2006, 345–359. 
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jest brak bariery językowej, która może się pojawić przy wyjazdach za granicę. Ma 
to także wpływ na komfort podróżowania – wielu osobom łatwiej poruszać się po 
znanym terenie, gdzie wszystko jest zrozumiałe, niż błądzić po obcym.  
 Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez ośrodek narciarski jest możliwe 
dzięki oferowaniu usług wyższej jakości lub tańszych niż konkurencja. Badania 
dowodzą, że do najważniejszych barier zniechęcających ludzi do podejmowania 
aktywności narciarskiej należą ceny oraz strach4.  
 Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru destynacji narciarskiej poprzedza poszu-
kiwanie przez narciarzy informacji na jej temat. Proces ten składa się z dwóch eta-
pów – wewnętrznego i zewnętrznego. W pierwszym eksploruje się własne do-
świadczenia zdobyte podczas poprzednich wyjazdów na narty. W drugim etapie 
(zewnętrznym) bada się informacje zdobyte od touroperatorów, broszury oraz stro-
ny internetowe, a zwłaszcza wygląd broszur i zdjęć, na podstawie których następuje 
pozycjonowanie ośrodków narciarskich5. Stwierdzono, że narciarze o większych 
umiejętnościach mają większe wymagania odnośnie do jakości infrastruktury  
i usług narciarskich. Wyżej oceniają oni ośrodki z trudnymi trasami, przywiązują 
większą wagę do dobrze przygotowanych tras6.  
 C. Vassiliadis i J. Mylonakis szukali czynników decydujących o wyborze 
destynacji narciarskiej. Spośród takich czynników, jak: dostępność, infrastruktura 
(nocleg, wypożyczalnia sprzętu, atrakcje po nartach), koszty wyżywienia, organiza-
cja i charakterystyka ośrodka (szybkość obsługi, różnorodność oferowanych form 
aktywności i stoków), cena skipassów, jakość (śniegu, personelu i krajobrazu),  
a także jakość usług (czystość, bezpieczeństwo, informacja) – największe znaczenie 
miały ceny karnetów, infrastruktura oraz ceny wyżywienia7. 
Badanie satysfakcji narciarzy korzystających z polskich ośrodków narciarskich 
przeprowadził między innymi M. Żemła. Dla polskich narciarzy najistotniejszym 
czynnikiem decydującym o wyborze ośrodka narciarskiego jest infrastruktura nar-
ciarska, a na drugim miejscu – ceny. Z kolei pod względem wagi najważniejsza jest 
gwarantowana pokrywa śnieżna, łatwy dojazd, dobre przygotowanie stoków nar-
ciarskich, duża ich liczba oraz brak kolejek do wyciągów8. 
 W badaniach D. Ormiston i innych, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczo-

                                                 
4  P. Williams, P.R. Fidgeon, Addressing participation constraint: a case study of potential 

skiers, “Tourism Management” 2000, vol. 21, 379–393. 
5  I. Frochot, D. Kreziak, Customers’ perceptions of ski resorts’ images: Implications for 

resorts’positioning strategies, “Tourism and Hospitality Research” 2008, vol. 8 (4), s. 298–308. 
6  G. Richards, Skilled consumption and UK ski holidays, “Tourism Management” 1996, 

vol. 17 (1), s. 25–34. 
7  C.A. Vassiliadis, J. Mylonakis, Developing New Ski Tourism Destinations Marketing 

with the Use of Conjoint Analysis, “European Journal of Scientific Research” 2007, vol. 17 (1),  
s. 117–128. 

8  M. Żemła, The product quality of Polish ski-resorts: A case study of Silesian skiers’ re-
quirements satisfaction and complaints,” Tourism” 2008, 56 (1), s. 41–58. 
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nych, zidentyfikowano sześć cech ośrodka narciarskiego, mających istotny związek 
z zadowoleniem, a są to: dzienny koszt karnetu, czas oczekiwania w kolejce na 
wyciąg, punkty gastronomiczne, życzliwość pracowników ośrodka, odległość wy-
ciągów od parkingu i procentowy udział tras ze sztucznym naśnieżaniem9. Z kolei 
D. Klenosky i inni zidentyfikowali dwa rodzaje czynników decydujących o wybo-
rze ośrodka sportów zimowych. Należą do nich konkretne i wymierne cechy dane-
go ośrodka, takie jak: długość tras narciarskich, warunki śniegowe, oraz cechy nie-
wymierne i abstrakcyjne, takie jak na przykład poczucie bezpieczeństwa lub miła 
obsługa10. 
 Ciekawym kierunkiem badań jest poszukiwanie związków pomiędzy cechami 
ośrodka narciarskiego a ceną skipassów w tym ośrodku. M. Falk wykorzystał na-
stępujące cechy charakterystyczne ośrodków narciarskich: cenę karnetu jednodnio-
wego i sześciodniowego, łączną długość tras narciarskich, łączną przepustowość 
wyciągów, udział procentowy nowoczesnych i szybkich wyciągów, średnią różnicę 
wysokości pomiędzy dolnymi a górnymi stacjami wyciągów, procentowy udział 
tras narciarskich ze sztucznym naśnieżaniem, średni wiek wyciągów oraz długość 
sezonu narciarskiego. Stwierdził on m.in., że najsilniejszy związek z ceną skipassu 
mają nowoczesne i szybkie wyciągi, dobre warunki śniegowe oraz połączenie  
z innymi pobliskimi ośrodkami narciarskimi11. Za pomocą podobnej metody  
S. Borsky i P. Raschky oszacowali chęć do podejmowania ryzyka przy wyborze 
ośrodka narciarskiego. Stwierdzili, że narciarze są skłonni zapłacić od 11% do 25% 
więcej za skipassy w ośrodkach o podwyższonym ryzyku doznania urazu12.  
 Celem niniejszych badań było opracowanie modelu uwarunkowań cen skipas-
sów w zależności od cech ośrodków narciarskich w Polsce. Problem główny pracy 
stanowi próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób ceny karnetów 
w ośrodkach narciarskich są zdeterminowane przez cechy charakterystyczne tych 
ośrodków. Dodatkowym efektem badań jest ranking polskich ośrodków narciar-
skich, ułożony na podstawie cech determinujących cenę skipassu.  
 
 
1. Metoda 
 
 W celu zidentyfikowania determinant cen skipassów w polskich ośrodkach 

                                                 
9  D. Ormiston, A. Gilbert, R. Manning, Indicators and Standards of Quality for Ski Resort 

Management, “Journal of Travel Research” 1998, 36 (1), s. 35–41. 
10  D.B. Klenosky, C.E. Gengler, M.S. Mulvey, Understanding the Factors Influencing Ski 

Destination Choice: A Means-End Analytic Approach, “Journal of Leisure Research” 1993, 25(4). 
11  M. Falk, A hedonic price model for ski lift tickets, “Tourism Management” 2008, vol. 29, 

s. 1172–1184. 
12  S. Borsky, P.A. Raschky, The Hedonics of Hedonism – Estimating the Value of Risk-

Taking Activities, “Kyklos” 2009, 62 (2), s. 210–225. 
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narciarskich wykorzystano model cen hedonicznych13. Model wykorzystywano 
m.in. do szacowania cen nieruchomości, a także kosztów pokoi hotelowych14.  
M. Falk wykorzystał go do oszacowania związków pomiędzy cechami kurortów 
narciarskich Austrii a cenami karnetów narciarskich15. Model zakłada doskonałą 
konkurencyjność rynku bez istotnych kosztów transakcji. Ponadto zakłada, że jeśli 
wszystkie cechy produktu są zmierzone we właściwy sposób, dobrana jest odpo-
wiednia funkcja, przepływ informacji jest doskonały, to wynik wszystkich nieza-
leżnych decyzji producenckich i konsumenckich stanowi funkcjonalny związek 
pomiędzy ceną zróżnicowanych pod względem jakości towarów a cechami tych 
towarów. Oszacowana za pomocą estymowanej funkcji cena skipassu w ośrodku 
odzwierciedla jakość tego ośrodka. Na jej podstawie można oszacować, które  
z ośrodków są „niedocenione”, a które „przecenione”16. 
 W analizie uwzględniono następujące cechy ośrodków narciarskich: ceny 
skipassów, łączna długość tras narciarskich, przepustowość wyciągów narciarskich, 
szybkie wyciągi i gondole, wysokość najwyższej stacji, różnica wysokości, długość 
sezonu narciarskiego i trasy ze sztucznym naśnieżaniem oraz stosunek przepusto-
wości wyciągów do długości tras.  
 
Karnety na wyciągi narciarskie (skipassy) 
 Korzystanie z wyciągów narciarskich jest możliwe po wykupieniu karnetu 
(skipassu). Istnieją trzy typy skipassów: jednorazowe, czasowe i punktowe. Jedno-
razowe uprawniają do jednorazowego skorzystania z wyciągu. Czasowe uprawniają 
do korzystania z wyciągów o określonych porach, przez określoną liczbę godzin, 
dni lub nawet przez cały sezon. Punktowe posiadają pulę punktów do wykorzysta-
nia na różnych wyciągach w dowolnym czasie. Do najpopularniejszych biletów 
czasowych należą jedno- i sześciodniowe17. Karnety sześciodniowe są zwykle ko-
rzystniejsze cenowo i pozwalają uniknąć straty czasu na codzienne stanie w kolejce 
po bilet. W pracy jako zmienną zależną wzięto cenę skipassu jednodniowego oraz 
sześciodniowego. Ponieważ jednak wiele polskich ośrodków oferuje jedynie karne-
ty jednodniowe (np. Świeradów Zdrój, Karpacz), w tych przypadkach cenę karnetu 

                                                 
13  S. Rosen, Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competi-

tion, “Journal of Political Economy” 1974, 82 (1), s. 35–55; K.J. Lancaster, A new approach to 
consumer theory, “Journal of Political Economy” 1966, 74, s. 132–157; M. Falk, A hedonic price 
model…, op.cit. 

14  I.J. Cox, G.R. Vieth, Hotel investment in open area, “Annals of Tourism Research” 
2003, 30, s. 342–351. 

15  M. Falk, A hedonic price model…, op.cit. 
16  „Niedocenione”, czyli te, w których cena rzeczywista skipassu jest niższa od estymowa-

nej na podstawie jego cech, zaś „przeceniony” oznacza ośrodek, w którym cena rzeczywista 
skipassu jest wyższa od estymowanej. 

17  Ze względu na długość turnusu narciarskiego, który zwykle trwa sześć dni (przyjazd do 
ośrodka w sobotę wieczorem i wyjazd, po tygodniu, w sobotę rano). 
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sześciodniowego wzięto jako sześciokrotną cenę karnetu jednodniowego. 
 
Łączna długość tras narciarskich 
 Długość tras narciarskich jest jedną z najważniejszych cech charakterystycz-
nych ośrodka narciarskiego. Istotna jest zarówno długość, jak i szerokość tras, po-
nieważ obie mają wpływ na zatłoczenie. Oprócz długości istotne są również: uroz-
maicenie tras, zróżnicowany poziom trudności lub liczba miejsc dostępnych do 
jazdy poza przygotowanymi trasami. Dla narciarzy ważna jest także różnorodność 
tras o różnym stopniu trudności. Ważnym elementem jakości ośrodka jest też ja-
kość przygotowania i utrzymania tras18. W pracy jako zmienną niezależną wzięto 
łączną długość tras narciarskich.  
 
Przepustowość wyciągów narciarskich 
 Przepustowość pojedynczego wyciągu mierzona jest maksymalną liczbą osób 
przewożonych przez wyciąg w ciągu godziny. Jeżeli wzrostowi przepustowości 
wyciągów w ośrodku nie towarzyszy powstanie nowej trasy zjazdowej lub posze-
rzenie już istniejących, to kosztem skrócenia czasu oczekiwania w kolejce na wy-
ciąg i czas przejazdu zwiększa się zagęszczenie osób na trasie narciarskiej. Powo-
duje to wzrost niebezpieczeństwa zderzenia oraz szybsze pogarszanie się warunków 
śniegowych na trasie (tworzenie się muld, garbów itp.). Do analizy wzięto sumę 
przepustowości wszystkich wyciągów i kolei narciarskich w ośrodku. 
 
Szybkie wyciągi i gondole 
 Szybkie środki transportu narciarzy w górę stoku są w krajach alpejskich stan-
dardem. W Polsce występują jeszcze rzadko. Do środków transportu zaliczono 
koleje linowe, koleje linowo-terenowe oraz wyciągi (koleje) krzesełkowe. Koleje  
i wyciągi krzesełkowe zwiększają wygodę narciarzy, ponieważ skracają czas ocze-
kiwania w kolejce do wyciągu, a ponadto pozwalają odpocząć w pozycji siedzącej 
oraz chronią przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Znaczenie szyb-
kich wyciągów w Polsce może być znacznie mniejsze dla narciarzy z uwagi na 
niewielką długość stoków i tras. Jako zmienną niezależną wzięto stosunek przepu-
stowości szybkich wyciągów i gondoli do przepustowości wszystkich wyciągów  
w ośrodku. 
 

                                                 
18  Szczegółowe warunki bezpieczeństwa na trasach w Polsce określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób prze-
bywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, Dz.U. 1997,  
nr 57, poz. 358. 



Marek Nowacki 440 

Wysokość najwyższej stacji  
 Położenie górnej stacji wyciągu na większej wysokości wiąże się z lepszymi 
warunkami śniegowymi, dłuższymi i ciekawszymi trasami oraz z ładniejszymi wi-
dokami na okolicę. Ponadto, jeżeli górna stacja wyciągu położona jest powyżej 
granicy lasu, pozwala to na wytyczenie atrakcyjnych tras narciarskich bez koniecz-
ności wycinania lasu, co ma szczególne znaczenie w ośrodkach położonych na 
obszarach chronionej przyrody. Do analizy wzięto bezwzględną wysokość n.p.m. 
najwyższej stacji wyciągu należącego do ośrodka. 
 
Różnica wysokości  
 Duża różnica względna wysokości terenów narciarskich daje możliwość wy-
tyczenia długich tras zjazdowych, co wpływa na długość i atrakcyjność zjazdów. 
Według O. Chmielewskiego i innych, „różnica wzniesień do około 500 metrów 
wyznacza stacji sportów zimowych najniższy standard międzynarodowy, ponad 750 
metrów – wysoki standard”19. Jednak dolna stacja wyciągu nie może być położona 
zbyt nisko, gdyż panujące tam wyższe temperatury spowodują zmniejszenie lub 
braki w pokrywie śniegu. Do analizy wzięto łączną różnicę wysokości pomiędzy 
górnymi a dolnymi stacjami wszystkich wyciągów. 
 
Długość sezonu narciarskiego  
 Długość sezonu narciarskiego w Polsce jest bardzo zmienna. Jest to cecha 
niezależna od operatorów ośrodków, choć stosowanie sztucznego naśnieżania może 
częściowo wydłużyć czas korzystania z ośrodka. Zwłaszcza w okresie globalnego 
ocieplenia długość sezonu może ulegać skróceniu oraz przesunięciu w czasie.  
W badaniu uwzględniono liczbę dni funkcjonowania wyciągów narciarskich  
w ośrodku w sezonie 2008/2009. 
 
Trasy ze sztucznym naśnieżaniem 
 Sztuczne naśnieżanie stało się koniecznością, nie tylko na terenie Polski, lecz 
także w wysokich Alpach. Pozwala ono na częściowe uniezależnienie ośrodka od 
warunków pogodowych, gdyż przy niedostatecznych opadach śniegu, a utrzymują-
cych się ujemnych temperaturach, umożliwia wyprodukowanie sztucznego śniegu. 
Ponadto sztuczny śnieg jest bardziej odporny na opadach deszczu. Nie wszędzie 
jednak możliwe jest użycie armatek śnieżnych, ze względu na rygory ochrony przy-
rody. Można także przypuszczać, że wpływ tras ze sztucznym naśnieżaniem spo-
woduje wzrost cen skipassów z uwagi na wysokie koszty wody i eksploatacji sprzę-
tu. 
 

                                                 
19  O. Chmielewski, B. Kubicz, W. Lechowicz, A. Ziemilski, Polska stacja sportów zimo-

wych. Koncepcja modularna, Instytut Turystyki, Warszawa 1975. 
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Zatłoczenie 
 Zatłoczenie na trasach narciarskich jest czynnikiem obniżającym zadowolenie 
narciarzy. Powoduje dyskomfort psychiczny, zwiększa niebezpieczeństwo zderze-
nia, a co za tym idzie – urazu oraz przyczynia się do szybszego pogorszenia warun-
ków narciarskich na trasie (szybsze powstawanie muld i garbów, tworzenie się 
lodu, rozjeżdżanie śniegu do ziemi, korzeni lub kamieni). Jako zmienną niezależną 
wzięto stosunek przepustowości wszystkich wyciągów w ośrodku do długości 
wszystkich tras w ośrodku. Otrzymany wskaźnik mówi o liczbie osób, które w cią-
gu godzinny mogą znaleźć się na 1 metrze tras ośrodka.  
 Do innych cech charakterystycznych ośrodków narciarskich, nieuwzględnio-
nych w badaniu, można zaliczyć: bazę noclegowo-gastronomiczną, odległość do 
ośrodków miejskich, możliwości dojazdu, punkty informacji turystycznej, parkingi, 
wypożyczalnie nart i snowboardów, serwisy narciarskie, szkółki narciarskie i inne 
atrakcje turystyczne. Jednak określenie ich wpływu na ceny karnetów jest bardzo 
trudne do określenia.  
 
 
2. Analiza wyników badań 
 
 Do analizy wybrano 38 największych polskich ośrodków narciarskich20, co 
stanowi około 40% wszystkich ośrodków w Polsce21. Dane do analizy uzyskano  
z folderów informacyjnych ośrodków, stron internetowych ośrodków, a także w 
wyniku rozmów telefonicznych z pracownikami ośrodków22.  
 Z przeprowadzonych badań wynika, że cena jednodniowego skipassu dla oso-
by dorosłej w sezonie 2008/2009 wahała się od 35 złotych w Lądku Zdroju do 100 
złotych na Czantorii i średnio wynosiła 64 zł (mediana 65 zł) (tabela 1). Różnica 
pomiędzy najniższą a najwyższą ceną skipassu wynosi 65 złotych. Cena sześcio-
dniowego skipassu wyniosła średnio 336 zł, wahając się od 215 w Lądku Zdroju do 
600 zł na Czantorii. Średnia długość tras narciarskich w ośrodkach wynosi 5279 
metrów. Najmniejszą łączną długość tras posiada stacja Laworta – 1250 m, a naj-
większą Szczyrk w ośrodku Czyrna - Solisko – 21070 m. Średnia przepustowość 
wyciągów wynosi 4760 osób/godzinę i najwyższa jest w Białce Tatrzańskiej 
(16500), a najniższa w Polankach-Szczawie (1200). Statystyki opisowe tych i pozo-
stałych zmiennych zawarte są w tabeli nr 1.  
 

                                                 
20  W analizie nie znalazł się m.in. ośrodek na Kasprowym Wierchu i na Gubałówce z po-

wodu braku w ofercie tych ośrodków skipassów jednodniowych i sześciodniowych. 
21  M. Żemła, Failures in Building Partnership for Success in the Competitive Market: the 

Case of Polish Ski Resorts, “Managing Global Transitions” 2008, 6 (4), s. 421–444. 
22  D. Walerczyk, Model uwarunkowań cen skipassów w wybranych polskich ośrodkach 

narciarskich, 2010 (maszynopis pracy magisterskiej). 
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Tabela 1 
 

Zestawienie danych statystycznych z badanych ośrodków narciarskich 
 

 Zmienna Średnia Mediana Odchyl. stand. 
Min.  

wartość 
Maks.  

wartość 
Cena karnetu jednodniowego 
(zł) 

64 65 13 35 100 

Cena karnetu sześciodniowego 
(zł)  

336 335 85 215 600 

Przepustowość wyciągów 
(os/h) 

4838 3663 3653 1200 16500 

Łączna długość wyciągów (m) 3061 2060 2380 726 8741 
Udział szybkich wyciągów (%) 38,95 41,00 29,60 0,00 100,00 
Różnica wysokości (m) 697 473 550 161 1985 
Wysokość najwyższej górnej 
stacji (m n.p.m.) 

922 900 231 550 1471 

Łączna długość tras (m) 5193 3280 4870 1250 21070 
Udział tras ze sztucznym 
naśnieżaniem (%) 

80 100 27 0 100 

Długość sezonu narciarskiego 
(dni) 

106 106 15 70 142 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Tabela nr 2 zawiera współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy analizowa-
nymi zmiennymi. Najsilniejszy związek z ceną jednodniowego skipassu stwierdzo-
no dla różnicy wysokości (r = 0,46, p < 0,00), wysokości górnej stacji (r = 0,44, p < 
0,00), długości wyciągów (r = 0,40, p = 0,01) oraz stosunku przepustowości do 
długości tras (r = 0,32, p = 0,04). Z ceną skipassu sześciodniowego skorelowane są 
jedynie wysokość górnej stacji (r = 0,35, p = 0,03) i stosunek przepustowości do 
długości tras (r = 0,55, p < 0,00). 
 W obliczeniach zastosowano model cen hedonicznych, w którym znalazły się 
cztery zmienne skorelowane z cenami skipassów. Model przyjął postać następują-
cego równania23:  
 
ln(CENA)= a + b*ln(DłWyc) + c*ln(RóżWys ) + d*ln(WysGór) + e*ln(PrzepDł)  
 
gdzie CENA to cena jednodniowego lub sześciodniowego skipassu dla osób doro-
słych w najwyższym sezonie 2008/2009; a – wyraz wolny, b, c, d, e – estymowane 
parametry modelu; DłWyc – łączna długość wyciągów w ośrodku; RóżWys – róż-
nica wysokości pomiędzy najwyższą a najniższą stacją wyciągów, WysGór – wy-
sokość najwyższej, górnej stacji wyciągu w ośrodku, PrzepDł – stosunek przepu-
stowości wyciągów do długości tras. Zmienna zależna to logarytm naturalny ceny 

                                                 
23  W modelu znalazły się zmienne skorelowane z ceną skipassu jednodniowego i sześcio-

dniowego. 
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skipassu jedno- lub sześciodniowego. Zmienne znajdujące się po prawej stronie 
równania mają również postać logarytmu w celu znormalizowania ich wartości.  
 

Tabela 2 
 

Matryca współczynników r korelacji Pearsona 
 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Cena 1 dnia (1) 1          

Cena 6 dni (2) 
0,83 1         

(0,001) 

Przepusto-wość (3) 
0,27 0,04 1        

(0,09) (0,83)

Długość wyc. (4) 
0,40 0,24 0,83 1       

(0,01) (0,15) (0,00)  

Udział szybkich wyc. 5) 
0,21 0,07 0,03 -0,09 1      

(0,19) (0,66) (0,83) (0,61)  

Różnica wys. (6) 
0,46 0,31 0,75 0,96 -0,09 1     

(0,00) (0,06) (0,00) (0,00) (0,59)

Wysokość górnej (7) 
0,44 0,35 0,39 0,64 0,13 0,68 1    

(0,00) (0,03) (0,01) (0,00) (0,45) 0,00 

Długość tras (8) 
0,23 0,13 0,66 0,87 -0,12 0,85 0,59 1   

(0,15) (0,43) (0,00) (0,00) (0,47) 0,00 (0,00)

Sztuczne naśn. (9) 
-0,10 -0,13 -0,03 -0,32 0,07 -0,32 -0,43 -0,48 1  

(0,53) (0,42) (0,87) (0,04) (0,68) p=,049 (0,00) (0,00)

Długość sezonu (10) 
0,26 0,10 0,31 0,43 0,02 0,42 0,52 0,44 -0,23 1 

(0,11) (0,56) (0,06) (0,00) (0,88) p=,009 (0,00) (0,00) (0,15)  

Przepustowość/długość 
0,32 0,55 -0,29 -0,28 -0,16 -0,26 -0,55 -0,32 0,23 -0,32 

(0,04) (0,00) (0,07) (0,08) (0,34) p=,113 (0,00) (0,05) (0,15) (0,04) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W obliczeniach zastosowano metodę estymacji nieliniowej najmniejszych 
kwadratów z wykorzystaniem procedury estymacji Levenberg’a-Marquardt’a24. 
Otrzymane wyniki estymacji dla skipassu jednodniowego przestawiono w tabeli 3. 
Całkowita wyjaśniona wariancja ceny skipassu jednodniowego wyniosła R2 = 0,69, 
co oznacza, że zmiennością czterech analizowanych zmiennych można wyjaśnić 

                                                 
24  Obliczenia wykonano w programie Statistica 6.5. 



Marek Nowacki 444 

68% zmienności ceny jednodniowego skipassu. Jest to dobra moc wyjaśniająca 
zaproponowanego modelu. Czynnikiem najistotniejszym i najsilniej oddziałującym 
na cenę skipassu w polskich ośrodkach narciarskich okazała się bezwzględna wy-
sokość n.p.m., górnej stacji, najwyżej położonego wyciągu w ośrodku. Drugim, 
równie istotnym czynnikiem, o nieco mniejszej sile oddziaływania jest stosunek 
przepustowości wyciągów do długości wszystkich tras w ośrodku. 

 
Tabela 3 

 
Wyniki estymacji ceny karnetu jednodniowego 

 

  

Wartość 

parametru 
Błąd Wartość t Poziom p 

Dolna granica 

ufności 

Górna granica 

ufności 

Wyraz wolny -0,197 0,714 -0,276 0,784 -1,651 1,256 

DłWyc 0,061 0,099 0,613 0,544 -0,141 0,263 

RóżWys 0,017 0,098 0,169 0,867 -0,183 0,216 

WysGór  0,640 0,126 5,101 0,000 0,385 0,896 

PrzepDł  0,590 0,095 6,242 0,000 0,398 0,782 

R 0,83     

R2 0,69     

Liczba obserwacji 38     

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyjaśniona wariancja ceny karnetu sześciodniowego przez zmienne zależne 
wyniosła jedynie 0,42, co zadecydowało o odrzuceniu tego modelu25.  
Otrzymany model regresji można wykorzystać do prognozowania wartości, jakie 
powinna przyjąć zmienna zależna (cena karnetu) przy ustalonych wartościach 
zmiennych objaśniających (cech ośrodków). W tabeli 4 przedstawiono ranking 
ośrodków ze względu na estymowaną cenę karnetu jednodniowego. Najwyższe 
miejsce w rankingu uzyskały znane ośrodki w Szczyrku i Ustroniu. Rzeczywista 
cena za jeden dzień białego szaleństwa w Szczyrku okazała się o 2 zł niższa od 
estymowanej, zaś na Czantorii o 9 zł za wysoka. Ranking zamykają ośrodki małe  
o małej przepustowości wyciągów i krótkich trasach. Według otrzymanego modelu 
najbardziej „przecenionym” ośrodkiem jest Śnieżnica w Kasinie Wielkiej, gdzie 
różnica pomiędzy ceną oszacowaną a rzeczywistą wynosi 13,5 zł. Z kolei najbar-
dziej „niedocenionymi” ośrodkami są Laskowa-Kamionna, Lądek Zdrój i Limano-
wa (różnice odpowiednio 9,7 zł, 9,6 zł i 9,5 zł). 

                                                 
25  Jeżeli R2 jest większe od 0,5, to można uznać, że model jest estymowany prawidłowo. 
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Tabela 4 
 
Ranking ośrodków narciarskich na podstawie estymowanych cen karnetów jednodnio-

wych 
 

Ranking Nazwa miejscowości - ośrodka 
Cena estymo-

wana 
Cena rzeczy-

wista 
Różnica esty-

mowana -
rzeczywista 

1 Szczyrk-Skrzyczne 92,0 90 2,0 
2 Ustroń-Czantoria 91,0 100 -9,0 
3 Zakopane-Nosal 82,8 83 -0,2 
4 Krynica-Jaworzyna  82,4 95 -12,6 
5 Świeradów Zdrój 81,5 85 -3,5 
6 Karpacz-Kopa 77,1 65 12,1 
7 Szklarska Poręba-Szrenica 70,7 73 -2,3 
8 Korbelów-Pilsko 69,5 62 7,5 
9 Sienna-Czarna Góra 69,1 69 0,1 
10 Muszyna-Wierchomla 68,5 60 8,5 
11 Szczyrk-Czyrna 68,3 65 3,3 
12 Koninki 66,8 65 1,8 
13 Białka Tatrzańska 66,7 65 1,7 
14 Zawoja-Mosorny Groń 65,4 65 0,4 
15 Lesko 65,0 65 0,0 
16 Laskowa-Kamionna 64,7 55 9,7 
17 Ustrzyki Dln.-Laworta 63,2 69 -5,8 
18 Zakopane-Harenda 63,1 60 3,1 
19 Czorsztyn-Kluszkowce 62,0 55 7,0 
20 Jurgów-Hawrań  61,1 65 -3,9 
21 Małe Ciche 61,1 65 -3,9 
22 Ustrzyki Dln.-Gromadzyń 60,9 69 -8,1 
23 Szczawnica-Palenica 60,2 65 -4,8 
24 Szczawa-Polanki 59,2 55 4,2 
25 Witów 58,1 60 -1,9 
26 Niedzica 56,6 55 1,6 
27 Zieleniec-Winterpol 55,4 65 -9,6 
28 Międzybrodzie-Żar 55,2 65 -9,8 
29 Jaworki-Homole 54,6 55 -0,4 
30 Limanowa 54,5 45 9,5 
31 Zieleniec-Strefa „A” 54,3 60 -5,7 
32 Chyrowa 52,7 45 7,7 
33 Rabka-Maciejowa 52,5 45 7,5 
34 Wisła-Stożek  51,8 55 -3,2 
35 Kasina Wlk.-Śnieżnica 51,5 65 -13,5 
36 Rytro-Ryterski Raj 50,2 55 -4,8 
37 Wisła-Soszów 49,6 58 -8,4 
38 Lądek Zdrój 44,6 35 9,6 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza miała na celu wyłonienie czynników determinujących 
ceny skipassów w polskich ośrodkach narciarskich. Spośród dziewięciu przeanali-
zowanych czynników cztery okazały się skorelowane z ceną skipassu – całkowita 
długość wyciągów, różnica wysokości stacji wyciągów, wysokość najwyższej stacji 
wyciągu i stosunek przepustowości wyciągów do długości tras narciarskich. Łączna 
analiza wpływu zmiennych niezależnych na cenę skipassu ujawniła, że najistotniej-
szy wpływ ma tutaj wysokość górnej stacji najwyższego wyciągu i zatłoczenie na 
trasach ośrodka.  
 Wyniki analizy mogą posłużyć do kształtowania cen skipassów w ośrodkach, 
a także potencjalnym klientom – narciarzom w wyborze ośrodka o najkorzystniej-
szym stosunku ceny do oferowanego produktu. 
Na uzyskane wyniki wpływ miał z pewnością celowy dobór próby oraz formuła 
wykorzystanego do obliczeń modelu. Dlatego w dalszych badaniach należy posze-
rzyć próbę o większą liczbę ośrodków, a także uwzględnić inne zmienne, takie jak: 
odległość od głównych centrów miejskich, usługi gastronomiczne, noclegowe, inne 
atrakcje turystyczne, dostępność komunikacyjna oraz jakość świadczonych usług. 
 
 

THE SKIPASS PRICES MODEL IN THE POLISH SKI CENTERS 
 
 

Summary 
 
 The aim of the research was to elaborate a model of determinants of skipass prices 
for the Polish ski centers. The study tried to obtain the answer for the question if skipass 
prices are determined by characteristic feature of ski centers and in what way. The addi-
tional result of study was a ranking of the Polish ski centers arranged on the basis of 
features determining the skipass price. Among nine analyzed factors, four of them are 
correlated with the skipass price: the total length of ski pistes, the difference of the 
height between upper and lower ski lift stations, the height of the highest ski lift station 
and the relation of the capacity of ski lifts to the length of ski pistes. The total analysis 
of the influence of independent variables on the skipass price revealed that the most 
essential influence had the height of the upper station of the highest ski lift and crowd-
ing on the ski pistes of the ski centre. 
 

Translated by Marek Nowacki 
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TQM A POTENCJAŁ KONKURENCYJNY BIUR TURYSTYCZNYCH 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I OBWODU WINNICKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współcze-
snej gospodarki. W wielu regionach i krajach jest podstawowym czynnikiem, który 
umożliwia ich społeczno-gospodarczy rozwój i pozwala na coraz lepsze, z ekono-
micznego punktu widzenia, funkcjonowanie. Korzyści płynące z redukcji bezrobo-
cia, wzrostu dochodów, rozwoju infrastruktury i polepszenia ekonomicznych wa-
runków życia powodują, że coraz więcej obszarów uważa turystykę za swoją szansę 
na rozwój, te zaś, w których już funkcjonuje, nie chcą z niej rezygnować ani ogra-
niczać jej skali1. 
 Bardzo istotnym dokumentem wyznaczającym drogę rozwoju polskiej tury-
styki jest Strategia rozwoju turystyki na lata 2008–2015, opracowana przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. Stanowi ona koncepcję modernizacji polskiej turystyki, 
z uwzględnieniem jej uwarunkowań, źródeł finansowania i systemu ewaluacji. Pro-
ponowane w strategii cele i priorytety sprzyjają budowaniu silnych podstaw gospo-
darki turystycznej. Na kolejnym etapie rozwoju turystyki ważne jest prowadzenie 
działań na poziomie regionalnym i lokalnym zgodnie z planami i dokumentami 
strategicznymi powiatów i województw. Tak powstają korzystne uwarunkowania 
niezbędne do kreowania konkurencyjnych produktów oferowanych na rynku przez 
biura turystyczne. Z racji i perspektywiczności rozwoju polskiej turystyki ważna 
jest analiza rynku podmiotów turystycznych działających w regionach sąsiedniej 

                                                 
1  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 71. 
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Ukrainy. 
 
 
1. Cel i metody badań 
 
 Przedmiotem badań były biura turystyczne, które prowadzą działalność na 
terenie województwa lubelskiego oraz obwodu winnickiego (rysunek 1). Pomimo 
że Polska i Ukraina są na różnych etapach rozwoju gospodarczego, to jednak woje-
wództwo lubelskie i obwód winnicki mają dużo wspólnych cech, są bardzo podob-
ne pod względem terytorialnym, liczby mieszkańców, rozwoju infrastruktury itd., 
nie są regionem wewnętrznym, bowiem część granicy regionu jednocześnie jest 
granicą państwa. Lubelszczyzna graniczy z Ukrainą, a Winnyczyna z Mołdawią. 
 

Tabela 1 
 

Porównanie województwa lubelskiego i obwodu winnickiego 
 
 Województwo lubelskie Obwód winnicki 

Powierzchnia 25122,50 km2 26 513 km2 

Ludność 2182515 1987516 

Gęstość zaludnienia 86,87 mieszk./km2 74,96 mieszk./km2 

Użytki leśne 23,2% 12,6% 

Zasoby wód powierzchniowych 8,4% 9,5% 

Użytki rolne 68,4% 77,9% 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

  
 

Rys. 1. Województwo lubelskie i obwód winnicki 

Źródło: www.google.com – luty 2009. 
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 Badaniem były objęte biura turystyczne Lubelszczyzny i Winnyczyny w za-
kresie stosowania zasad zarządzania jakością i aspektów konkurencyjności. Zakres 
tych badań dotyczył okresu 2006–2008. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 
biur turystycznych województwa lubelskiego i obwodu winnickiego. Do wybranych 
adresatów skierowano 100 ankiet, natomiast uzyskano 62 kompletne (31 ankiet ze 
strony respondentów lubelskich i 31 ze strony winnickich). Skuteczność ofertowa-
nia wyniosła 62%. 
 W badaniach wykorzystano filozofię kompleksowego zarządzania jakością 
(TQM – Total Quality Management), która zakłada nie tylko poszukiwanie dróg do 
doskonalenia jakości poprzez rozpoznanie potrzeb klientów i włączenie nabywców 
usługi w proces jej doskonalenia, ale przede wszystkim wskazuje, że źródłem wy-
sokiej jakości produktu oferowanego klientom zewnętrznym jest jakość obecna 
wewnątrz przedsiębiorstwa, stanowiąca coraz bardziej istotny składnik potencjału 
turystycznego. 
 W gromadzeniu wyników badawczych posłużono się metodą sondażu diagno-
stycznego, wykorzystując techniki: ankietowe i wywiadu bezpośredniego z kierow-
nictwem badanych placówek. W badaniach wykorzystano skalę od 1 do 5. Wyniki 
badań poddano analizie statystycznej. Wyniki badań zostały opracowane z wyko-
rzystaniem programu statystycznego SPSS. 
 Cele poznawcze przeprowadzonych badań dotyczyły: 

 udowodnienia istnienia zróżnicowania odnoszącego się do stopnia wdro-
żenia i stosowania zasady zarządzania jakością w biurach turystycznych  
w województwie lubelskim i obwodzie winnickim; 

 określenia ważności poszczególnych sfer funkcjonalno-zasobowych po-
tencjału konkurencyjności biur turystycznych badanych regionów. 

 
 
2. Koncepcja TQM w kreowaniu jakości usług biur turystycznych regionów 
lubelskiego i winnickiego 
 
 Klasyczna kontrola jakości nie może mieć praktycznego zastosowania  
w przedsiębiorstwie usługowym, gdzie niska jakość zostaje obnażona w obecności 
klienta i uniemożliwia poprawę błędu bez wiedzy nabywcy. Oznacza to, że po-
krzywdzony klient przedsiębiorstwa turystycznego staje się odbiorcą niskiej jako-
ści, a wszelkie próby rekompensaty mogą tylko wzmóc jego poczucie krzywdy2. 
TQM wskazuje, że każdy błąd powstający w procesie obsługi klienta stanowi dla 
biura turystycznego określony koszt. Nie tylko koszt zmarnowanego czasu i pracy 

                                                 
2  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością a konkurencyjność cenowa i jakościowa przed-

siębiorstwa, w: Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski  
w Unii Europejskiej, Materiały z konferencji międzynarodowej, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003, s. 131. 
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ludzkiej, ale także koszt ewentualnej poprawy jakości usługi, np. dostarczenie usłu-
gi zamiennej, uznanie reklamacji, wypłata odszkodowania. Polityka prewencji po-
stulowana przez TQM wskazuje, że lepiej unikać kosztów nieproduktywnych niż 
poszukiwać oszczędności w zakresie kosztów tworzących wartość dodaną; przykła-
dem może być obniżenie nakładów na promocję, redukcja zatrudnienia. 
 Koncepcja TQM obejmuje całą zbiorowość pracowniczą i dotyczy długofalo-
wego kierowania przedsiębiorstwem na zasadzie tworzenia produktu wysokiej ja-
kości na wszystkich poziomach działalności eksploatacyjnej, z zachowaniem stałej 
tendencji do minimalizacji kosztów własnych. Wymaga to zintegrowanej współpra-
cy wszystkich pracowników uczestniczących w codziennym procesie świadczenia 
usługi. Na bazie tak określonej formuły TQM utworzono model zarządzania jako-
ścią 5 – Q –Model, zawierający pięć głównych czynników tworzących ramy zasto-
sowania koncepcji TQM w branży turystycznej: orientacja na wartość, orientacja na 
klienta, orientacja na personel, optymalizacja i restrukturyzacja systemów jakości, 
kontrola zorientowana na czynnik kosztów i jakość. 
 Filozofia TQM wymaga zaangażowania w realizację koncepcji wszystkich 
pracowników. Wspólne rozwiązywanie problemów pozwala przybliżyć pracowni-
kom samą koncepcję i wypracować wspólne rozumienie filozofii jakości. Funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa opiera się także na stałym ulepszaniu i podnoszeniu po-
ziomu usług i analizowaniu wprowadzanych zmian, z uwzględnieniem opinii klien-
tów. Strategicznym celem koncepcji TQM jest satysfakcja klienta. Krytyka i rekla-
macje to szansa na zwiększenie sprzedaży i udoskonalenie funkcjonowania podmio-
tu turystycznego. Do celów szczegółowych TQM należy poprawa efektywności, 
skuteczności, elastyczności i konkurencyjności działania przedsiębiorstwa. Odcho-
dzi się tutaj od typowego kontrolowania i inspekcji pracowników na rzecz zorgani-
zowania przedsiębiorstwa pod kątem jakości i zaangażowania każdego pracownika 
w proces rozwoju potencjału konkurencyjnego3. 
 Warto podkreślić, że idea zarządzania jakością jest oparta na ośmiu zasadach 
mających kluczowe znaczenie we wdrażaniu systemu zarządzania jakością4: orien-
tacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, 
systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji 
na podstawie faktów, wzajemne korzystne powiązanie z dostawcami. 
 W tabeli 2 przedstawiono różnice w stosowaniu zasad zarządzania jakością  
w biurach turystycznych badanych grup (n=31, dla biur turystycznych obwodu 
winnickiego i województwa lubelskiego). 

 

                                                 
3  D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 34. 
4  PN-EN ISO 9000, pkt 0.2. 
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Tabela 2 
 
Różnice w stosowaniu zasad zarządzania jakością w biurach turystycznych wojewódz-

twa lubelskiego i obwodu winnickiego 
 
Zasada Województwo lubelskie Obwód winnicki 

orientacji na klienta 3,56 3,05 

przywództwa 3,44 2,99 

zaangażowania pracowników 3,89 3,50 

podejścia procesowego 3,04 2,54 

podejścia systemowego 3,26 2,89 

ciągłego doskonalenia 3,56 2,82 

podejmowania decyzji na 

podstawie faktów 
3,92 3,70 

wzajemnego korzystnego 

powiązania z dostawcami 
4,59 4,32 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Z przedstawionej wyżej tabeli wynika, że stosowanie wszystkich zasad jest 
bardziej rozpowszechnione i ma większe zastosowanie wśród biur turystycznych 
województwa lubelskiego niż obwodu winnickiego. Najmniejsze różnice są tylko  
w stosowaniu dwóch zasad: podejmowaniu decyzji na podstawie faktów oraz wza-
jemnie korzystnego powiązania z dostawcami. Związane jest to z faktem, że według 
opinii kadry zarządzającej badanych jednostek te zasady mają największy wpływ na 
jakość świadczonych usług, którą ocenia klient. Różnice wynikają także z tego, że 
rynek usług turystycznych w zakresie wyjazdów zagranicznych na Ukrainie stał się 
ogólnodostępny od niedawna i biura turystyczne nie miały potrzeby, aby wydawać 
pieniądze na wdrażanie systemu, który nie był wymagany na istniejącym rynku. 
 
 
3. Inwestycje turystyczne  
 
 Produkty oferowane na rynku przez biura są integralnie związane z potencja-
łem turystycznym regionu czy kraju. Ogromną rolę odgrywają tu dobrze zaplano-
wane inwestycje turystyczne, dzięki którym będą serwowane atrakcyjne usługi.  
Z kolei o ich atrakcyjności decydują takie czynniki, jak dostępność i jakość. Żeby 
zostały spełnione te warunki, musi istnieć sprawna, nowoczesna infrastruktura.  
 Bez inwestowania w rozwój infrastruktury rozwój ruchu turystycznego jest 
ograniczony, a w wielu przypadkach niemożliwy. Sama atrakcyjność regionu czy 
obiektu nie wystarczy, by obsłużyć turystów. 
 Wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje inwestycji w turystyce: inwestycje stric-
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te turystyczne (właściwe) oraz paraturystyczne. 
1. Inwestycje stricte turystyczne dotyczą bazy materialnej, obiektów służą-

cych zaspokajaniu podstawowych potrzeb turystów, takich jak: transport, 
nocleg, wyżywienie, rozrywka. Są to inwestycje związane z budową i mo-
dernizacją budynków noclegowych, zakupem środków transportowych, 
ochroną zabytków i dóbr kultury, budową infrastruktury turystycznej. 

2. Inwestycje paraturystyczne mają charakter uzupełniający w stosunku do 
podstawowych. Stanowią one uzupełnienie dla usług turystycznych świad-
czonych dla turystów. Związane są z budową i modernizacją infrastruktury 
usługowej i technicznej, ochroną środowiska, gospodarką komunalną. 

 W chwili obecnej wiele przemawia za dynamicznym rozwojem inwestycji  
w sferze turystyki. Za najważniejsze przesłanki należy uznać5: 

 wysoką rentowność sektora turystycznego, 
 widoczne zaniedbania i braki w infrastrukturze, 
 upowszechnianie mody na turystykę i wzrost dochodów ludności,  
 zdekapitalizowanie bazy oraz wysoką opłacalność usług turystycznych. 

 Cel dokumentu Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju wynika z założenia polityki społeczno-gospodarczej, jakim jest 
wzrost dobrobytu polskich rodzin, umocnienie ich samodzielności materialnej  
i poczucia bezpieczeństwa. W strategii określono metody i narzędzia realizacji 
przyjętych celów. W dziedzinie turystyki działania skierowane będą na: „wspiera-
nie aktywnej rekreacji, promocję polskiej kultury za granicą, wspieranie usług  
w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego, turystyki i wypo-
czynku, edukacji i kultury, stymulowanie procesów mających na celu rozwój go-
spodarstw wiejskich w kierunku pozyskania dochodów z działalności pozarolniczej, 
rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej, zwiększanie do-
stępu do środków finansowych MiSP poprzez rozwój funduszy typu venture capi-
tal, pozabankowych instytucji, wspieranie uczestnictwa w zagranicznych targach, 
promocja za granicą, rozwój sieci drogowych, budowa autostrad, wyrównywania 
konkurencyjności poszczególnych regionów, wspieranie działań zmierzających do 
poprawy warunków rozwoju turystyki” 6. 
 Niestety organy władzy ukraińskiej słabo współpracują z władzami samorzą-
dowymi w zakresie rozwoju potencjału turystycznego, nadal są bezmyślnie nisz-
czone atrakcyjne walory przyrodnicze. Brakuje spójnej polityki państwa w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, rozbudowy i modernizacji infrastruktury tury-
stycznej i inne. 

                                                 
5  G. Gołembski, Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności w dobie globalizacji, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 165. 
6  J. Sarul, O strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Departa-

ment Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, http://www.eko-
logia.org.pl, 15.04.2009. 
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4. Analiza i synteza potencjału usług turystycznych w regionie lubelskim i win-
nickim 
 
 Potencjał usług turystycznych reprezentowany jest przez biura podróży, 
przedsiębiorstwa turystyczne świadczące usługi, podmioty i przedsiębiorstwa 
świadczące usługi noclegowe. W badanych regionach rynek biur turystycznych 
zdominowany jest przez firmy małe i bardzo małe, w których zatrudnienie z reguły 
nie przekracza pięciu osób. Przewiduje się, że w warunkach zaostrzonej konkuren-
cji nastąpi koncentracja, konsolidacja firm turystycznych zarówno w Polsce, jak  
i na Ukrainie. Efektem tego procesu będzie spadek liczby działających podmiotów 
na rzecz wzrostu liczby dużych i średnich firm, w tym podmiotów zagranicznych. 
Najprawdopodobniej z małych firm pozostaną podmioty nastawione na świadczenie 
specjalistycznych usług typu: seminaria, kongresy, usługi zdrowotne7. 
 Głównym źródłem ukrytej przewagi przedsiębiorstwa jest zaangażowanie  
w zarządzanie wartościami materialnymi, określanie ich, ocenianie oraz znajdowa-
nie sposobów ich poprawy, mierzenie i nagradzanie za poprawę czynników decydu-
jących o wartości przedsiębiorstwa turystycznego (rysunek 2). Harmonogram 
przedstawiony na rysunku 2 powinien mieć charakter procesu i posiadać cechę 
ciągłości; przedsiębiorstwo powinno ciągle poszukiwać nowych rynków, na których 
mogłoby zaistnieć i zdobyć klientów szybciej od konkurentów, wykorzystując do 
tego swoje zasoby materialne i niematerialne. 
 Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie rynek usług turystycznych w ostatnich 
czasach staje się bardzo atrakcyjny ze względu na lansowany nowy styl życia,  
a także rosnące zarobki. Klient, wykupując wycieczkę bądź wczasy, powierza 
przedsiębiorstwu turystycznemu swój cenny czas wolny z nadzieją, że biuro podró-
ży wykorzysta wszystkie swoje zasoby, aby nie był to zmarnowany okres w jego 
życiu. Tylko maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego oraz indywidu-
alne traktowanie każdego klienta umożliwi przedsiębiorstwu turystycznemu osią-
gnięcie przewagi konkurencyjnej, a także jej utrzymanie.  
 

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

nie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, 
s. 29. 
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Rys. 2. Harmonogram budowy potencjału konkurencyjności na przykładzie biura tury-
stycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W procesie zarządzania potencjałem konkurencyjnym nie tylko biura tury-
stycznego, lecz każdego przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji 
rynkowej, trzeba zastosować zasadę koncentracji na linii jego kluczowych składni-
ków8. Celem identyfikacji składników kluczowych niezbędne jest zastosowanie 
kilku, wzajemnie uzupełniających się kryteriów9, do których zaliczamy: 

 wagę poszczególnych składników dla przedsiębiorstwa, 
 wpływ danego składnika na podwyższenie konkurencyjności w porówna-

niu do rywali na rynku, 
 potrzebę umocnienia poszczególnych składników. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że kluczowymi składnikami do których 
respondenci przywiązywali największą wagę, są10 (rysunek 3):  

a) znajomość aktualnej sytuacji na rynku, oraz znajomość potrzeb klientów,  
b) jakość kadry zarządzającej, a także pracowników bezpośredniego kontak-

tu z klientem,  
c) nowoczesne technologie wykorzystywane w placówkach biur turystycz-

nych,  

                                                 
8  Г.Л. Азоев, Конкуренция: анализ, стратегия и практика, Центр экономики и 

маркетинга, Москва 1996, с. 192. 
9  A. Юданов, Конкуренция: теория и практика, Тандем Гном – Прес, Москва 1998, 

с. 162. 
10  Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w biurach turystycznych 

na Lubelszczyźnie oraz Winnyczynie. 
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d) zaangażowanie wszystkich pracowników, również i kadry zarządzającej, 
w sferę jakości – szkolenia, ciągle doskonalenie, przekładające się na po-
ziom obsługi klienta,  

e) rozbudowana sieć placówek – najlepiej o zasięgu ogólnokrajowym,  
f) jakość kadr odpowiadających za marketing,  
g) poziom wykształcenia, skłonność do współpracy oraz innowacji, a także 

stopień znajomości języków obcych wśród pracowników, 
h) reputacja (image, renoma) biura podróży – dostało jedną z najwyższych 

ocen. 

 
Rys. 3. Ważność poszczególnych składników potencjału konkurencyjności biur tury-
stycznych regionów lubelskiego i winnickiego. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Biorąc pod uwagę drugie kryterium – wpływ danego składnika na podwyż-
szenie konkurencyjności w porównaniu do rywali na rynku – można uznać, że klu-
czowymi składnikami są (rysunek 4):  

a) zaangażowanie kadry zarządzającej w sferę jakości świadczonych usług, 
b) reputacja biura podróży – postrzeganie jego marki na rynku,  
c) znajomość sytuacji rynkowej i aktualnych potrzeb usługobiorców, 
d) zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację postawionych za-

dań – najczęściej zwiększenie przychodów w stosunku do roku poprzed-
niego11, 

e) sieć dystrybucyjna – sprzedaży usług turystycznych,  
f) poziom informatyzacji biura. 

                                                 
11  Por. J. Cabaj, Biura podróży liczą na rekord sprzedaży, „Rzeczpospolita”, 9 maja 2008, 

s. B5. 
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Rys. 4. Składniki potencjału konkurencyjności odgrywające ważną rolę w podwyższe-
niu konkurencyjności w porównaniu do rywali na rynku 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zgodnie z zastosowaniem trzeciego kryterium – potrzeby umocnienia składni-
ków potencjału konkurencyjneg – znalazły się takie składniki, jak (rysunek 5):  

a) znajomość rynków, na których działa biuro turystyczne,  
b) zastosowanie dodatkowych atrybutów, aby uatrakcyjnić ofertę,  
c) stosowanie zasad TQM w zarządzaniu, 
d) jakość kadry bezpośredniego kontaktu z klientem,  
e) polityka motywacyjna załogi,  
f) możliwości realizacji nowatorskich pomysłów, 
g) posiadanie międzynarodowych certyfikatów jakości. 
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Rys. 5. Składniki potencjału konkurencyjności wymagające ciągłego umocnienia wg 
respondentów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wspólne składniki, które znalazły się wśród wymienionych, podczas zastoso-
wania każdego kryterium można uznać za kluczowe. Bez wątpienia kluczowymi 
składnikami dla badanych biur turystycznych są: znajomość rynku, na którym dzia-
ła, oraz potrzeb klientów; jakość kadry zarządzającej; technologie, jakie są stoso-
wane w biurach; jakość kadry zajmującej się bezpośrednio sprzedażą usługi; rów-
nież bardzo ważnym składnikiem jest potencjał finansowy przedsiębiorstwa. 
 Dla zarządzania potencjałem konkurencyjności, wykorzystania go w celu 
umacniania przewagi konkurencyjnej konieczna jest znajomość jego składników. 
Dla określenia, czy jest potrzebny i na ile przydatny posiadany potencjał konkuren-
cyjności, wskazane jest zastosowanie kilku wzajemnie uzupełniających się kryte-
riów, takich jak: 

1. ważność poszczególnych składników potencjału konkurencyjności dla 
realizacji poszczególnych funkcji biura turystycznego, 

2. poziom poszczególnych składników potencjału konkurencyjności  
w porównaniu do głównych konkurentów. 
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(*p<0,05;**p<0,01;***p<0,001) 
 

Rys. 6. Ważność poszczególnych sfer potencjału konkurencyjności w opinii kadry za-
rządzającej biur turystycznych regionów lubelskiego i winnickiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na rysunku 6 przedstawiono różnice w uzyskanych notach sfer funkcjonalno- 
-zasobowych dla respondentów regionu lubelskiego (Polska) oraz winnickiego 
(Ukraina). Choć oceny charakteryzujące sfery składające się na potencjał konku-
rencyjności biur polskich są znacznie wyższe od ukraińskich, to żadna ze sfer  
u obydwu grup respondentów nie uzyskała średniej oceny poniżej dwóch, a nawet 
trzech punktów, co znaczy, że każda z nich jest istotna dla kreowania potencjału 
konkurencyjnego. 
 
 
5. Analiza SWOT badanych regionów 
 
 Turystyka to aktywność czasu wolnego, zakładająca zmianę miejsca pobytu. 
Jest ona sumą zjawisk i stosunków wyrastających z interakcji turystów, usługodaw-
ców i rządów przyjmujących w procesie przyciągania i goszczenia turystów oraz 
innych odwiedzających. 
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Mocne strony: 
 Województwo lubelskie – walory naturalne; położenie geograficzne; klimat  
i mikroklimat; duża liczba zabytków, kompleksów zamkowych, pałacowych; boga-
te dziedzictwo kulturowe; duże tradycje religijne; bogactwo kulinarne kuchni pol-
skiej. 
 Obwód winnicki – bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne; unikalny mi-
kroklimat (uzdrowiska dla osób z problemami dróg oddechowych); atrakcyjne wa-
lory naturalne; duża liczba zabytków, kompleksów muzealnych; tradycje kulinarne 
kuchni ukraińskiej. 
Słabe strony: 
 Województwo lubelskie – brak spójnej i skutecznej polityki turystycznej 
władz; słaby rozwój lokalnych usług turystycznych; brak spójnego systemu plano-
wania przestrzennego pozwalającego na ochronę terenów szczególnie potrzebnych 
turystycznie; małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych; mało ekspansywna 
polityka promocyjna regionu na arenie międzynarodowej; słaby potencjał badaw-
czo-rozwojowy; zanieczyszczenie środowiska; słabo rozreklamowane walory przy-
rodnicze; brak dostatecznej informacji turystycznej. 
 Obwód winnicki – brak skutecznej polityki rozwoju potencjału turystycznego 
region; słabe zainteresowanie inwestorów zagranicznych; słaba infrastruktura tury-
styczna; brak informacji turystycznej; słaba promocja regionu. 
Szanse: 
 Województwo lubelskie – moda na powrót do natury; warunki, którymi dys-
ponuje region do regeneracji sił psychofizycznych; wzrost liczby ludzi wykształco-
nych; migracje ludzi ze środowisk wiejskich do większych ośrodków; budowa 
atrakcyjnych ośrodków turystycznych charakteryzujących się wysokim standardem 
przy umiarkowanych cenach za usługi; upowszechnianie się wśród ludności wiej-
skiej mody na agroturystykę; upowszechnianie się mody na aktywny wypoczynek; 
rozwój szkolnictwa turystycznego. 
 Obwód winnicki – warunki przyrodnicze; wzrost liczby młodzieży wykształ-
conej; migracje ludzi młodych z środowisk wiejskich do ośrodków miejskich; roz-
powszechnianie się turystyki wiejskiej; niski wskaźnik stosowania nawozów 
sztucznych jako podstawa do produkcji żywności ekologicznej. 
Zagrożenia: 
 Województwo lubelskie – zmienność prawa i przepisów; uprzedzenie w sto-
sunku do niektórych nacji i ras; zwiększenie obciążeń podatkowych, finansowych  
z tytułu eksploatacji środowiska; rosnąca informatyzacja rynku turystycznego, no-
we formy przekazu danych, informacji mogą wyeliminować wiele firm pośredni-
czących. 
 Obwód winnicki – niestabilność polityczna; niska wykrywalność przestępczo-
ści; wejście na rynek nowych konkurentów z państw Unii Europejskiej (głównie  
z Niemiec); zaostrzenie przepisów dot. ochrony środowiska. 
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 Warto podkreślić, że w Polsce, a na Ukrainie szczególnie, ciągle brakuje sku-
tecznej, spójnej polityki państwa służącej podnoszeniu konkurencyjności oferty 
turystycznej. Ciągłe zmiany przepisów prawnych, gospodarczych zniechęcają za-
granicznych inwestorów do lokowania kapitałów. Z drugiej strony silne produkty 
markowe, jakimi może dysponować turystyka obydwu regionów, będą stanowiły 
ważną broń w walce o klienta. Polska jest krajem o bogatej tradycji historycznej, 
posiada ciekawą bazę muzealną, historyczną. Brak dostatecznych funduszy na od-
nawianie tych zasobów może doprowadzić do ich zniszczenia i spadku ich atrak-
cyjności. Ogromny potencjał turystyczny istnieje na zmarginalizowanych terenach 
wiejskich. Należy tu wykorzystać fundusze Unii Europejskiej wspierające dywersy-
fikację rozwoju obszarów wiejskich między innymi poprzez rozwój turystyki12. 
Ukraina posiada również atuty przemawiające za rozwojem turystyki, jakimi są: 
urozmaicone warunki fizjograficzne i krajobrazowe, atrakcyjne walory przyrodni-
cze i kulturowe. Brak zainteresowania oraz wsparcia ze strony władz rozwoju po-
tencjału turystycznego może grozić utratą potencjalnych turystów. 
 
 
Podsumowanie 
 
1. Turyści są klientami szczególnie wrażliwymi i mają stosunkowo duże wyma-

gania co do jakości usług serwowanych przez biura turystyczne. W przypadku 
niezadowalającej jakości często nie zgłaszają reklamacji, odchodząc do konku-
rencji. 

2. Biura podróży, chcąc sprostać konkurencji i stale rosnącym wymaganiom 
klientów, muszą nieustannie podnosić standard swoich usług. O atrakcyjności 
oferty turystycznej decyduje jej dostępność i jakość.  

3. Obsługa turystów wymaga posiadania odpowiednio wykształconych kadr. Na-
leży stale unowocześniać program szkolenia kadr, dbać o wysoki poziom na-
uczania i monitorować popyt na kadry ze strony rynku turystycznego. 

4. Usługi świadczone przez biura turystyczne Lubelszczyzny są świadczone na 
wyższym poziomie niż usługi biur winnickich. Zaistniała sytuacja jest wyni-
kiem faktu, że Ukraina dopiero od niecałych 20 lat wprowadza gospodarkę 
rynkową. 

5. Każda ze sfer funkcjonalno-zasobowych biura turystycznego województwa 
lubelskiego i obwodu winnickiego jest istotna dla kreowania potencjału konku-
rencyjnego, co świadczy o ich uniwersalności, ponieważ ujawniły się w dwóch 
regionach o różnych poziomach i uwarunkowaniach gospodarczych. 

 

                                                 
12  B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Usługowy Zakład Poligra-

ficzny „InterGraf”, Lublin 2007, s. 105–109. 
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TQM AND TRAVEL AGENCIES' COMPETITION POTENTIAL 
IN LUBLIN AND WINNICA REGION 

 
 

Summary 
 
 The article highlights the importance of investments which need to be made in the 
field of tourism in Poland. Based on the research of the travel agancies made in Ukraine 
and Poland we can firmly state that only investing can maintain the stable grow of the 
polish travel agancies and keep them competetive with other players on the market. The 
article also elaborate on the risks and chances of the polish tourism. 
 

Translated by Marek Szlachta 
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ISTOTA DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEGO BIURA PODRÓŻY 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W ostatnich latach obserwujemy burzliwy rozwój Internetu. Na naszych 
oczach stał się on częścią cywilizacji, siłą napędzającą gospodarkę, a także szansą 
na obniżanie kosztów sprzedaży. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę 
ze strategicznej roli, jaką pełni w kontekście zdolności przetrwania i konkurowania 
w przyszłości. Nowoczesne technologie internetowe wkroczyły w świat turystyki,  
i choć niektórzy upatrują w nich zagrożenie dla tradycyjnej usługi turystycznej, to 
coraz powszechniej profesjonaliści branży turystycznej widzą w e-commerce szan-
sę swego rozwoju, a zarazem lepszej i szybszej obsługi klienta. 
 
 
1. Istota wirtualnego biura podróży 
 
 E-commerce (e-handel) to szczególny rodzaj przedsięwzięć w zakresie  
e-biznesu, skupiający się wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących sieć 
jako medium wymiany, obejmujący relacje pomiędzy przedsiębiorstwami (busi-
ness-to-business, B2B), jak i pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem (busi-
ness-to-consumer, B2C)1. 

                                                 
1  A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes, Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, 

Wyd. K.E. Liber S.C. 2001, s. 34. 
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 W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku dotyczące możliwości przeprowa-
dzania transakcji zakupu usług turystycznych przez Internet wykształciły się nowe 
podmioty, działające wyłącznie na platformie sieci globalnej – tzw. wirtualne biu-
ra podróży2. Podstawową różnicą pomiędzy wirtualnymi a tradycyjnymi biurami 
podróży jest to, że głównym i w zasadzie jedynym kanałem dystrybucyjnym dla 
tych pierwszych jest Internet3. Dla tradycyjnych biur podróży Internet to jeden  
z kilku stosowanych przez nie kanałów dystrybucji. Strategia biznesowa interneto-
wych biur podróży polega na zapewnieniu klientom możliwości znalezienia najlep-
szej pod względem propozycji i ceny oferty oraz finalizacji umowy w czasie rze-
czywistym za pomocą zaawansowanych systemów rezerwacyjnych dostępnych na 
ich witrynach4.  
 Dynamiczna ekspansja wirtualnych biur podróży związana jest z zaletami, 
jakie niesie ze sobą korzystanie z takiej formy przeprowadzania transakcji. Wśród 
najważniejszych wymienić należy5: 

 możliwość przeglądania oferty w domu (wystarczy jedynie komputer  
z podłączeniem do Internetu), 

 możliwość szybkiego dotarcia do interesującej oferty turystycznej 24 go-
dziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 

 możliwość przeglądania ofert kilku biur turystycznych w jednym miejscu, 
 możliwość porównania oferty bądź kilku ofert na podstawie zadanych 

kryteriów (np. cena, dodatkowe usługi, terminy), 
 kompleksowość obsługi. 

 Wirtualne biura podróży zapewniają klientom również pomoc konsultantów,  
z którymi można się komunikować telefonicznie, korzystając z komunikatorów 
internetowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej6. 
 Transakcja zakupu on-line, dokonana przy wsparciu technologii interaktyw-
nej, daje klientowi również nowe korzyści, takie jak7:  

 szybkość i dostęp do informacji o ofercie, 
 możliwość oceny wartości transakcji w czasie, 
 masowy, zindywidualizowany wybór, 
 szybkość odpowiedzi, 

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

i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie, Ministerstwo Gospodarki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, 
Warszawa 2003, s. 45. 

3  M. Nalazek, Internetowe biura podróży – wielcy stają się coraz więksi, „Rynek Tury-
styczny” 2007, nr 3, s. 38. 

4  Ibidem. 
5  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2006, s. 201. 
6  M. Nalazek, Internetowe biura podróży..., op.cit., s. 38. 
7  A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin 2007, s. 171. 
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 dotarcie właściwego produktu do właściwego klienta we właściwym cza-
sie, 

 dostęp do innych klientów, 
 wygoda i zadowolenie. 

 Funkcjonowanie wirtualnych biur podróży nie jest do końca oparte na działa-
niu jedynie za pośrednictwem sieci globalnej. Zgodnie z polskim prawem umowa  
o świadczenie usług turystycznych powinna zostać zawarta w sposób formalny, co 
znaczy, że zawarcie umowy wymaga złożenia na niej podpisu przez każdą ze 
stron8. Umowy takie mogą być podpisane z wykorzystaniem nie dość popularnej 
jeszcze w naszym kraju technologii podpisu elektronicznego, regulowanej ustawą  
o podpisie elektronicznym. Do innych ważniejszych aktów prawnych, regulujących 
kwestie związane z różnymi aspektami e-handlu, należy ustawa o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną oraz ustawa o ochronie danych osobowych9. 
 Istotną kwestią związaną z funkcjonowaniem internetowych biur podróży jest 
również forma i sposób płatności. W przypadku touroperatora bądź pośrednika 
działającego w obrębie sieci globalnej płatności odbywają się wyłącznie w formie 
elektronicznej. Do najczęściej wykorzystywanych form płatności należy zaliczyć10: 

 płatność kartą kredytową – wiąże się z podaniem przez klienta numeru 
karty i jej autoryzacji; 

 płatność kartą wirtualną – płatność realizowana jest podobnie jak w przy-
padku płatności kartą kredytową, różnica polega na tym, że karta wirtual-
na nie ma plastikowego odpowiednika, a w praktyce jest jedynie elektro-
nicznym zapisem numeru konta; 

 płatność przelewem realizowanym przez banki internetowe – właściciele 
rachunku w takim banku dokonują płatności bezpośrednio ze swojego 
konta, bez konieczności posługiwania się kartą kredytową11. 

 Sieć obdarzyła klientów możliwościami wykraczającymi poza najśmielsze 
wizje twórców klasycznych systemów rezerwacji, rozbudziła też ich oczekiwania12. 

Turyści korzystają z Internetu i internetowych wyszukiwarek coraz bardziej świa-
domie, poszukują informacji złożonych i różnorodnych, mają bardziej sprecyzowa-
ne oczekiwania co do miejsca wyjazdu, coraz częściej czytają opinie innych, anali-
zują i porównują ceny. Wyszukiwarki traktowane są już nie tylko jako źródło in-
formacji, ale coraz częściej także jako niezbędny element procesu podejmowania 
decyzji zakupowych. Wirtualne biura podróży są obecnie silną konkurencją dla 
tradycyjnych punktów sprzedaży ofert turystycznych. W czasach gdy Internet obda-
                                                 

8  Obsługa ruchu..., op.cit., s. 201. 
9  Szerzej na ten temat: A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne..., op.cit., s. 174. 
10  Obsługa ruchu..., op.cit., s. 201. 
11  Ibidem, s. 202. 
12  J.P. Szyfter, Elektroniczne systemy rezerwacji. Stare walczy z nowym online, „Rynek Tu-

rystyczny” 2007, nr 7, s. 41. 
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rzył klientów władzą, jakiej nie mieli oni nigdy w historii, firmom nie pozostaje nic 
innego, jak się w tym nowym świecie szybko odnaleźć13. 
 
 
2. Sprzedaż usług turystycznych on-line w badaniach 
 
 Rynek sprzedaży usług turystycznych on-line w Europie dynamicznie się 
rozwija, co potwierdzają systematycznie przeprowadzane badania. Z badań Eyefor-
travel14 wynika, że w Europie prym na rynku on-line wiedzie Wielka Brytania  
z 26,9% ogółu w rynku, dalej Niemcy – 18,2%, następnie Francja – 14,4% i Wło-
chy – 5,4%.  
 W raporcie sporządzonym przez Google15 podkreślono dużą rolę Internetu  
w procesie docierania do klientów z nowymi ofertami i usługami wprowadzanymi 
przez firmy z branży turystycznej, zarówno tymi działającymi wyłącznie on-line, 
jak i tradycyjnie. Tradycyjnych biur podróży w 2006 roku szukało 25% osób,  
a w roku 2008 – już 34%. Wzrost odnotowały także biura sprzedaży on-line, tzw. 
OTA – z 24% w 2006 roku do 29% w roku 2008.  
 Z badania Google wynika, że w stosunku do 2007 roku nie zwiększył się na-
tomiast procentowy udział zakupów usług turystycznych przez Internet i nadal wy-
nosi 29%. Jednak ze względu na rosnącą liczbę internautów bezwzględna liczba 
osób kupujących w sieci jest większa. Najczęściej kupowane on-line są bilety lotni-
cze, na zakup których przez sieć decyduje się 77% osób poszukujących informacji 
na temat lotów. Dla porównania, w Europie – według badań Eyefortravel – 53% 
turystów zakupiło bilety przez Internet, a w samych Włoszech bilety lotnicze on-
line zakupiło około 20% osób16. Z badania Google wynika, że najmniej osób wśród 
badanych Polaków decyduje się na zakup on-line wycieczek zorganizowanych – 
23% (we Włoszech – 13%). Jednak aż 63% z grupy osób kupujących wycieczki, 
poszukuje informacji w Internecie, by finalnej transakcji dokonać w biurze podró-
ży. Pokazuje to, jak istotną rolę w procesie zakupowym odgrywa sieć i jak wyraźny 
jest trend polegający na wyszukiwaniu informacji on-line przed zakupem off-line. 
Brak możliwości osobistego kontaktu z przedstawicielem biura podróży pozostaje 
główną przyczyną rezygnacji z zakupu w sieci, natomiast coraz mniejszą barierą 
jest brak karty kredytowej czy brak poczucia bezpieczeństwa podczas dokonywania 

                                                 
13  J.P. Szyfter, Usługi turystyczne online. Czas na Travel 2.0, „Rynek Turystyczny” 2007, 

nr 5, s. 41. 
14  La spesa degli italiani per il turismo online secondo Eyefortravel, 

http://www.formazioneturismo.com/news-e-progetti-formazione-turistica/la-spesa-degli-italiani-
per-il-turismo-online-secondo-eyefortravel. 

15  Produkty i usługi turystyczne w Internecie (lata 2006–2008), www.google.pl. 
16  BTO: una ricerca sul mercato turistico online in Italia, http://www.nove.firenze.it/ ve-

diarticolo.asp?id=a9.11.17.14.45 
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transakcji on-line, co widać po wzroście rezerwacji miejsc w hotelach dokonywa-
nych on-line (z 66% w 2006 roku do 71% w 2008 roku). 
 Zauważalny jest również wzrost zainteresowania wynajmem samochodów 
(7% w 2006 roku do 11% w 2008 roku), co w połączeniu z poszukiwaniem infor-
macji o konkretnym miejscu potwierdza tezę, że internauci, planując wyjazd, do-
kładniej sprawdzają informacje na temat interesujących ich usług oraz ich dostęp-
ności na miejscu. 
 Internet – jak pokazują także wyniki raportu Gemius17 Turystyka wśród inter-
nautów – to najpopularniejsze źródło informacji turystycznej wśród osób korzysta-
jących z sieci. Ponad połowa (58%) internautów planujących wyjazd z biurem po-
dróży wskazała informacje z sieci jako najczęściej wykorzystywane podczas pla-
nowania wyjazdu. Osoby poszukujące informacji za pomocą Internetu wykorzy-
stywały w tym celu przede wszystkim strony biur podróży (65% wskazań), wyszu-
kiwarki (53%) i portale turystyczne (47%), a najczęściej wybieranym portalem 
turystycznym są Wakacje.pl (wskazane przez 45% osób szukających informacji na 
portalach turystycznych).  
 Perspektywy internetowej turystyki wydają się bardzo obiecujące. Firma ba-
dawcza Forreseter w raporcie na temat e-handlu w Europie Zachodniej ocenia, że 
co trzeci funt lub euro zostawiany przez kupujących w Internecie zostaje wydany na 
usługi związane z turystyką18. Również badania włoskiego rynku turystycznego 
pokazują, że włoski rynek turystyczny on-line stanowi 14% całkowitego rynku 
turystycznego Włoch, a włoski turysta wydaje na wakacje w sieci kwotę około 1795 
euro19. 
 
 
3. Portal internetowy na przykładzie biura podróży 24travels.com 
 
 Biuro podróży 24travels.com Sp. z o.o. ma swą siedzibę w Bielsku-Białej  
i jest zarówno organizatorem turystycznym, jak i agentem sprzedającym oferty 
innych organizatorów na podstawie umów agencyjnych. Biuro sprzedaje swoje 
oferty, korzystając z Systemu Automatycznej Rezerwacji Turystycznej „SART”. 
Jest to system służący do kompleksowej obsługi biura podróży. Jedną z jego funkcji 
jest wprowadzanie własnych ofert i umieszczanie ich na stronie internetowej 
www.24travels.pl. Do programu wprowadzane są również rezerwacje wykonywane 
przez pracownika lub klienta bezpośrednio ze strony internetowej. Program ten 
bardzo ułatwia obsługę czasami kilkunastu rezerwacji dziennie. Bardzo ważnym 

                                                 
17  Megapanel PBI/Gemius 2008, www.gemius.pl. 
18  http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,68367,3485399.html. 
19  Gli italiani spendono per il turismo online il 40% in piu’ della media europea, 

http://www.italyfromitaly.it/index.asp?ID=39. 
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czynnikiem jest jego współdziałanie ze stroną internetową. Podstawowym celem 
systemu SART jest wykorzystanie Internetu do rezerwacji ze stron WWW, telefo-
nów komórkowych WAP oraz dedykowanego profesjonalnego systemu obsługi  
w firmie: wystawianie faktur, prowadzenie kasy, rozliczeń, raportów i statystyk20. 
 

 
 

Rys. 1. Strona biura podróży 24travel.com 

Źródło: www.24.travels.pl. 

 
 Portal internetowy biura podróży 24travels.com jest przejrzysty i łatwy  
w obsłudze dzięki wyszukiwarce znajdującej się na początku strony w centralnym 
punkcie. Klient dzięki niej może wyszukać i zarezerwować wybraną ofertę. Wy-
starczy wybrać interesujące państwo, miasto bądź region. Oferty pojawiają się po 
naciśnięciu „szukaj” i są opisane, a więcej informacji można uzyskać, wchodząc na 
zdjęcie lub nazwę oferty.  
 Potencjalny klient-turysta, wybierając stronę 24travels.com, może zaspokoić 
wiele swoich turystycznych potrzeb, do których można zaliczyć: szukanie kwater, 
rezerwowane wycieczek oraz informacje na temat usług przewozowych. Następnie 

                                                 
20  http://www.turystyka.net/manual/filozofia.html. 
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może dokonać rezerwacji biletów lotniczych oraz biletów autokarowych, wyszukać 
atrakcje turystyczne i uzyskać informacje o odwiedzanym miejscu. System zakła-
dek jest zrozumiały i dobrze widoczny dla użytkownika strony, a poruszanie się po 
niej nie stanowi żadnego problemu. Kategorie są właściwie uporządkowane, czy-
niąc układ przejrzystym i usprawniając dotarcie do szukanej propozycji. 
 Na stronie biura znajdują się też informacje dodatkowe, takie jak polecanie 
oferty, a także codziennie aktualizowane wiadomości z dziedziny turystyki.  
 Bardzo ważnym elementem strony jest kontakt z przedsiębiorstwem. Strona 
zaopatrzona jest w formularz kontaktowy, co ułatwia nawiązanie kontaktu bezpo-
średnio z poziomu strony WWW, bez konieczności logowania się w swoim serwi-
sie pocztowym. Portal 24travels.com prawidłowo przedstawia kontakty do pracow-
ników, z których każdy jest dokładnie opisany ze względu na profil stanowiska, 
które zajmuje. Dodatkowo możliwy jest kontakt na pomocą najbardziej popular-
nych komunikatorów, jak Gadu-Gadu oraz Skype. Równie przejrzyście przedsta-
wione zostały dane kontaktowe, minusem jest brak mapki lokalizacyjnej – dojaz-
dowej oraz częściowy brak informacji o firmie. 
 Biuro podróży 24travels.com posiada dobrze zaprojektowaną stronę, którą 
codziennie odwiedza wielu potencjalnych nabywców. Przy dobrze zaprojektowanej 
stronie ma się znacznie większe szanse na trafienie do szerokiego grona odbiorców, 
a przy tym zyskanie wysokich dochodów. Strona internetowa daje możliwość re-
klamowania swoich produktów i usług na całym świecie. Dlatego też strona biura 
podróży 24travels.com posiada możliwość wybrania języka (spośród 15 możli-
wych). Inwestycja w marketing internetowy to poświęcenie stosunkowo małych 
kosztów na rzecz promowania i rekomendowania swojej firmy. Odpowiednia strona 
internetowa zapewnia większy obrót i wyższe przychody, jeżeli tylko klient umie 
się na niej poruszać. Dobra i sprawna strona internetowa, taka, z której korzystanie 
nie sprawia trudności, przynosi nieocenione korzyści każdej firmie. Taka strona 
przyciąga klientów i sprawia, że turyści ją odwiedzają, poszukując oferty. 
 Trzeba zauważyć, że w dzisiejszych czasach Internet jako medium otwiera 
niemalże nieograniczone możliwości, pozwala na aktywne tworzenie wizerunku, 
przekazywanie treści z uwzględnieniem informacji zwrotnych napływających od 
partnerów i klientów. Dobra strona internetowa powinna być funkcjonalna i taka 
właśnie jest strona 24travels. Zapewnia ona łatwość i szybkość dotarcia przez użyt-
kownika do odpowiednich treści. Mimo dużej konkurencji firma 24travels osiąga 
wysokie wyniki, każdy – nawet znajdujący się na drugim końcu kraju – może do-
konać rezerwacji, jest to możliwe właśnie dzięki wykorzystaniu strony i oprogra-
mowania do robienia rezerwacji wycieczek, wczasów oraz innych usług.  
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Podsumowanie 
 
 Aby osiągnąć sukces, należy zadbać o odpowiednią informację, umieć prze-
konać ludzi, że Internet jest dobrym wynalazkiem, który zaoszczędzi im wiele cza-
su, jaki marnują na odwiedzanie tradycyjnych biur podróży. Należy jesz-
cze przekonać klienta do wiary w ten cudowny wynalazek, a na pewno zyskają na 
tym wszyscy.  
 Trudno nie zgodzić się z tym, co w czasie debaty poświęconej przyszłości biur 
podróży powiedział Ireneusz Marganiec – (General Manager Amadeus Polska): 
„Sieć jest wielką szansą, ponieważ brak czasu konsumenta może być czynnikiem 
wspierającym sprzedaż ofert przez Internet. Nie ma innej możliwości niż jego do-
minacja również w zakresie ofert turystycznych w perspektywie kilkudziesięciu lat. 
Do roku 2020 podział rynku pomiędzy tradycyjnymi i internetowymi biurami po-
dróży będzie kształtował się 50 na 50 procent. Później stawiam na zdecydowany 
prymat Internetu”21. 
 I pomyśleć, że jeszcze całkiem niedawno większość polskich biur podróży nie 
widziała w Internecie szansy na rozwinięcie skrzydeł, a prawie połowa z nich nie 
zmierzała nawet stworzyć własnej witryny WWW, nie mówiąc już o sprzedaży 
ofert turystycznych on-line22. 
 
 

THE ESSENTIAL OF VIRTUAL TRAVEL AGENCY ACTIVITY 
 
 

Summary 
 
 To succeed in a contemporary market, it is important to provide information, to 
convince people that Internet is a good invention which helps them save their time 
which otherwise they could to waste visiting traditional travel agencies. The customers 
have to understand that Internet is an amazing invention which help them to spare  
a time.  
 The well known expert and researcher in branch of tourism is convinced that In-
ternet provides a great opportunity, especially in the case of lack of the time of the cus-
tomers. In those situations many people can choose Internet as a main medium which 
can offer the possibilities to increase holiday offers’ purchase via Internet. This medium 
takes over the holiday market in the next decades. The traditional and virtual-travel 
agencies will have equal shares of the travel market by the year 2020. So, the grow of 

                                                 
21  Biura podróży w globalnej wiosce, „Rynek Turystyczny” 2008, nr 10, s. 16. 
22  Z. Domaszewicz, Polskim biurom nie zależy na Internecie, „Gazeta Wyborcza”  

z 9.07.2001. 
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Internet is a fact because of its outstanding advantage. 
 It is hard to realize that even not far ago most of Polish travel agencies didn’t 
perceive the opportunities of Internet and almost half of them didn’t even plan to set up 
their own website. 
 

Translated by Magdalena Marć 
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METODY RANGOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH  
OPISANYCH WIELOMA CECHAMI DIAGNOSTYCZNYMI 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obiekty hotelarskie stanowią niezbędny składnik w ocenie recepcji i dynamiki 
ruchu turystycznego. Prowadzą one różnorodną działalność, choć do zasadniczej 
należy świadczenie usług noclegowych. Pełna ocena takiej działalności ma charak-
ter wielowymiarowy i jest opisywana zadanym zbiorem cech jakościowych i ilo-
ściowych. Hotele są usytuowane w różnych jednostkach przestrzennych (np. mia-
sta, powiaty, województwa, regiony wysokiej atrakcyjności turystycznej itp.), stąd 
stanowią one determinanty ich ekonomicznego rozwoju turystyki. W tym kontek-
ście ważne jest prowadzenie rangowania jednostek przestrzennych dla badania 
zmian, jakie w nich występują w porównaniu do innych, w różnych momentach 
czasowych, co pozwala na ich ocenę potencjału od strony turystycznych obiektów 
noclegowych.  
 W pracy przedstawiono kilka metod rangowania jednostek przestrzennych, 
analizowanych od strony hotelarskiej bazy noclegowej. Każda z nich została zilu-
strowana materiałem liczbowym.  
 
 
1. Aspekty badania wielowymiarowego obiektów hotelarskich 
 
 Istnieje wiele metod analizy wielowymiarowej dla badania porządku obiektów 
wielocechowych1. Do powszechnie stosowanych metod należą: metody taksono-

                                                 
1  Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Wyd. AE, Wrocław 1998. 
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miczne, analizy dyskryminacji, analizy skupień oraz skalowania wielowymiarowe-
go. Do jednych z częściej stosowanych w praktyce należą metody taksonomiczne2, 
wśród nich metody wzorcowe i bezwzorcowe3. Metody te nie korzystają z założeń 
stochastycznych, co pozwala na powszechne ich wykorzystanie w analizie zjawisk 
społeczno-gospodarczych, w tym także w turystyce. Zakłady hotelarskie można 
traktować jako obiekty wielocechowe, charakteryzowane różnymi cechami jako-
ściowymi i ilościowymi4, co pozwala stosować do nich metody rangowania. Jest to 
analiza pojedynczych obiektów hotelarskich. Z drugiej strony takie obiekty znajdu-
ją się na terenie różnych jednostek przestrzennych (np. miasta, powiaty) i wtedy są 
one agregowane jako suma łączna pojedynczych obiektów oddziałujących na kon-
kretne jednostki przestrzenne5. Pozwala to, poprzez stosowane metody rangowania, 
uporządkować jednostki przestrzenne, co z kolei przekłada się na ocenę stopnia ich 
rozwoju ekonomicznego, determinowaną m.in. infrastrukturą hotelarską.  
 Przy stosowaniu metod rangowania zasadniczą kwestią jest dobór cech dia-
gnostycznych dla hoteli lub jednostek przestrzennych związanych z hotelarstwem. 
Najczęściej w tych przypadkach wykorzystuje się cechy ciągłe, w szczególności 
liczbę obiektów hotelarskich, miejsc noclegowych, korzystających i udzielonych 
noclegów. Możliwe jest stosowanie cech bezwzględnych, jak również cech wskaź-
nikowych (np. przeciętna długość pobytu korzystających z hotelu). Zasadniczo nie 
ogranicza to metod rangowania, ale pozwala na prowadzenie interpretacji w odnie-
sieniu do cech normalizowanych.  
 Dalej zajmujemy się pięcioma metodami. Przy ich opisie podane są główne 
czynności wykonywane w obrębie tych metod, a następnie zilustrowano je danymi 
liczbowymi z dziedziny bazy noclegowej.  
 
 
2. Metody rangowania 
 
 Metoda punktowa udziałów procentowych – jest ona stosowana do zbioru n 
jednostek opisanych p cechami zliczających i obejmuje następujące czynności: 

a) dla każdej cechy wyznacza się wartość maksymalną, a jednostce, której ta 
wartość odpowiada, przypisujemy liczbę 100 punktów, 

                                                 
2  T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu 

zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989. 
3  A. Mantaj, W. Wagner, Ordering the spatial units by the non-standard method at various 

standardization transformations, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 225, Łódź 
2009, s. 167–177. 

4  S. Borkowski, E. Wszendybył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007. 

5  K. Kycia, J. Patryn-Stolarz, W. Wagner, Analiza przestrzennego rozmieszczenia bazy 
noclegowej woj. podkarpackiego, Zeszyty Naukowe US nr 466, Ekonomiczne Problemy Turysty-
ki nr 9, WNUS, Szczecin 2007, s. 153–160. 
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b) dla pozostałych jednostek wyznacza się udziały procentowe w stosunku 
do wartości maksymalnej, które są punkami przydzielonymi pozostałym 
jednostkom, 

c) dokonuje się sumowania punktów dla każdej jednostki, a następnie dzieli 
się przez p, czyli przez liczbę cech, co daje średnią liczbę punktów dla 
jednostek, 

d) średnie z c) porządkuje się nierosnąco, co ostatecznie daje listę rankingo-
wą jednostek. 

 Brak wystąpienia jakieś wartości cechy oznacza, że jednostka otrzymuje zero 
punktów. Proponowane postępowanie może dotyczyć np. całego segmentu obiek-
tów noclegowych, hoteli dla danej kategorii, pokoi 1-osobowych w hotelach itp. 
 Przykład 1. Przeprowadzić rangowanie powiatów ziemskich woj. dolnoślą-
skiego ze względu na trzy cechy podażowe hoteli: 1 – liczba obiektów, 2 – liczba 
pokoi oraz 3 – liczba miejsc noclegowych. Odpowiednie dane za 2006 rok podano 
w tabeli 1. 

Tabela 1 
 

Wartości cech podażowych hoteli powiatów ziemskich 
 

Lp. Powiaty 
Liczba 

obiektów 

Liczba

pokoi 

Miejsca 

noclegowe 
Lp. Powiaty 

Liczba 

obiektów 

Liczba 

pokoi 

Miejsca 

noclegowe 

1 bolesławiecki  3 93 184 14 oleśnicki  5 157 316 

2 dzierżoniowski  4 142 300 15 oławski  2 41 78 

3 głogowski  1 80 104 16 polkowicki  2 95 196 

4 górowski  0 0 0 17 strzeliński  1 17 37 

5 jaworski  1 12 26 18 średzki  2 51 120 

6 jeleniogórski  38 1539 3434 19 świdnicki  5 135 251 

7 kamiennogórski  4 78 180 20 trzebnicki  3 54 125 

8 kłodzki  17 618 1286 21 wałbrzyski  8 241 427 

9 legnicki  0 0 0 22 wołowski  1 34 70 

10 lubański  9 327 650 23 wrocławski 2 43 84 

11 lubiński  4 173 323 24 ząbkowicki 2 44 86 

12 lwówecki  2 33 78 25 zgorzelecki 5 317 555 

13 milicki  1 13 27 26 złotoryjski  1 50 103 

 
Źródło: opracowanie własne. 
  
 Dane zamieszczone w tabeli 1 wskazują na znaczne odstępstwo dwóch powia-
tów: jeleniogórskiego i kłodzkiego, od pozostałych. Dwa powiaty: górowski i le-
gnicki nie mają na swoim terenie obiektów hotelarskich. Powiat jeleniogórski ma 
dla każdej cechy najwyższe wartości, dlatego dla tych cech przydzielono 100 punk-
tów. Wartości przydzielonych punktów dla pozostałych powiatów oraz ich wartości 
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średnie po uporządkowaniu niemalejącym, co ilustruje fragment zestawienia: 
 

Powiaty 
Liczba 
obiek-
tów 

Liczba 
pokoi 

Miejsca 
nocle-
gowe 

Śred-
nia 

Powiaty 
Liczba 
obiek-
tów 

Licz-
ba 
pokoi 

Miejsca 
nocle-
gowe 

Śred-
nia 

jeleniogórski  100,0 100,0 100,0 100,0 średzki  5,3 3,3 3,5 4,0 
kłodzki  44,7 40,2 37,4 40,8 głogowski  2,6 5,2 3,0 3,6 
… … … … … … … … … … 

  
 
Lp Powiaty Średnia Lp Powiaty Średnia Lp Powiaty Średnia Lp Powiaty Średnia 
1 jeleniogórski 100,0 8 świdnicki  9,7 15 głogowski  3,6 21 wołowski  2,3 
2 kłodzki  40,8 9 dzierżoniowski  9,5 16 ząbkowicki 3,5 22 strzeliński  1,6 
3 lubański  21,3 10 kamiennogórski 6,9 17 wrocławski 3,5 23 milicki  1,4 
4 zgorzelecki  16,6 11 bolesławiecki  6,4 18 oławski  3,4 24 jaworski  1,4 
5 wałbrzyski  16,4 12 polkowicki  5,7 19 lwówecki  3,2 25 górowski  0,0 
6 oleśnicki  10,9 13 trzebnicki  5,0 20 złotoryjski  3,0 26 legnicki  0,0 
7 lubiński  10,4 14 średzki  4,0       

 
 Otrzymany ranking powiatów wskazuje na bardzo wysoką dominację powiatu 
jeleniogórskiego. Powiatem drugim jest kłodzki z wyraźnie wyższą średnią punk-
tów od trzeciego powiatu lubańskiego. Średnie dla powiatów od pozycji 14. są bar-
dzo niskie. Pokazuje to, jak znacznie odbiegają one w stopniu rozwoju bazy hote-
larskiej do grupy czołowej powiatów woj. dolnośląskiego.  
 Metoda punktowa przedziałów kwantylowych – proponuje się ją dla cech 
ciągłych opisujących zjawiska hotelarskie. Wszystkie cechy powinny wykazywać 
preferencję stymulanty, czyli zalecane są pożądane wysokie wartości cech. Jedną  
z pozycyjnych charakterystyk liczbowych do opisu prób uporządkowanych są 
kwantyle próbkowe6. Szczególnymi ich przypadkami są kwartyle i decyle. Przy 
małej liczbie badanych jednostek zalecane są kwartyle, natomiast przy dużych pró-
bach, powyżej 100, proponuje się stosować decyle. Metoda przedziałów kwartylo-
wych obejmuje czynności: 

a) dla każdej cechy jednakową ustalamy liczbę k przedziałów kwantylowych 
(np. k = 4 dla kwartyli, albo k = 10 dla decyli, lub dowolną liczbę k  3),  

b) ustalamy dla cech granice klasy kwantylowe i przyjmujemy ich numerację 
1, 2, …, k, 

c) przypisujemy numer przedziału kwantylowego odpowiadający wartości 
danej cechy,  

d) dokonujemy sumowania dla każdej jednostki liczb wyrażających numery 
przedziałów kwartylowych, 

e) przeprowadzamy porządkowanie nierosnące jednostek na podstawie wy-
znaczonych sum. 

 Przykład 2. Przeprowadzić rangowanie powiatów ziemskich woj. podkarpac-

                                                 
6  W. Wagner, Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji, tom I, Wyd. AWF  

w Poznaniu, Poznań 2002. 
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kiego od strony popytowej bazy noclegowej turystycznych obiektów zbiorowego 
zakwaterowania. Za badane cechy przyjęto wskaźniki wyrażające liczbę korzystają-
cych z noclegów oraz udzielonych noclegów dla turystów krajowych i cudzoziem-
ców przypadających na jedno miejsce noclegowe. Dane za lata 2005 i 2006 podano 
w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
 

Dane o bazie noclegowej powiatów woj. podkarpackiego 
 

Powiaty 
Miejsca noclegowe 

2005 (tys.) 2006 (tys.) 

Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi 

2005 2006 krajowi cudz. krajowi cudz. krajowi cudz. krajowi cudz. 

bieszczadzki 1482 1999 27,7 2,1 71,3 5,7 36,7 1,4 91,3 2,8 

brzozowski 208 205 4,4 0,0 13,5 0,1 4,1 0,1 14,8 0,2 

dębicki 841 991 14,6 0,9 78,8 2,3 13,4 0,8 80,5 2,5 

jarosławski 730 759 12,0 3,1 43,4 5,2 13,7 3,6 38,3 6,1 

jasielski 344 362 15,6 0,7 27,0 1,0 13,5 0,6 24,6 0,9 

kolbuszowski 222 267 3,5 0,0 12,4 0,1 3,2 0,1 8,1 0,2 

krośnieński 1265 1470 16,6 0,8 176,2 4,4 19,6 0,4 185,2 2,5 

leski 4245 4935 122,6 1,7 431,8 8,1 120 1,7 475,9 6,8 

leżajski 301 328 7,5 0,6 12,7 1,4 3,4 0,6 8,3 1,3 

lubaczowski 892 814 9,3 0,1 75,5 0,9 8,6 0,1 79,2 1,0 

łańcucki 435 478 13,6 2,7 21,4 3,9 14,9 3,1 24,2 3,9 

mielecki 507 505 12,7 3,2 18,7 7,4 14,4 3,4 21,2 8,4 

niżański 182 230 5,8 0,4 10,0 0,4 7,1 0,3 12,3 0,3 

przemyski 527 356 9,2 2,1 17,9 3,5 7,9 2,0 18,6 2,9 

przeworski 321 192 2,4 0,5 3,7 0,5 3,2 0,6 5,0 0,9 

ropcz.-sędz.* 380 384 8,6 0,5 19,4 0,9 10,3 0,7 21,6 1,4 

rzeszowski 733 725 24,5 3,4 46,4 10,7 23,7 3,3 48,9 13,2 

sanocki 846 997 32,8 2,1 49,4 2,6 30,6 2,7 51,6 3,9 

stalowowolski 382 533 11,9 3,3 49,6 8,7 14,7 3,0 42,8 9,5 

strzyżowski 323 268 5,4 0,2 13,5 0,2 4,1 0,2 9,4 0,4 

tarnobrzeski 198 214 5,4 3,0 10,6 1,7 10 1,3 13,2 2,2 

*ropczycko-sędziszowski 
 
Źródło: Rocznik statystyczny woj. podkarpackiego, 2007. 
 
 Wszystkie cechy dane w tabeli 2 mają jednakową preferencję i są stymulan-
tami, czyli pożądane są wysokie ich wartości. Są one wielkościami absolutnymi  
i wyrażają: 

 występowanie powiatów (leski, bieszczadzki, krośnieński) o bardzo dużej 
liczbie miejsc noclegowych, 

 liczba miejsc noclegowych w powiatach na ogół jest wyższa w 2007 roku, 
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 liczba korzystających jest zdecydowanie najwyższa w obu latach w po-
wiecie leskim,  

 w porównaniu do korzystających krajowych cudzoziemcy stanowią bar-
dzo mały odsetek, choć nastąpił ich znaczny wzrost w 2007 roku w po-
wiatach rzeszowskim (13,2 tys.), stalowowolskim (9,5) oraz mieleckim 
(8,4). 

 Należy oczekiwać, że w tych powiatach, gdzie więcej jest dostępnych miejsc 
noclegowych, będzie większa liczba korzystających i udzielonych noclegów. Taka 
zależność nie musi zachodzić, gdy wielkości absolutne strony popytowej zostaną 
przekształcone do wskaźników wyrażających liczbę korzystających i udzielonych 
noclegów przypadającą na jedno miejsce noclegowe. Takie wskaźniki są podstawą 
do rangowania powiatów. Ich wartości ilustruje zestawienie: 
 

Lp. Powiaty 

2005 2006 

Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi 

krajowi 
cudzo-

ziemcy. 
krajowi 

cudzo-

ziemcy. 
krajowi 

cudzo-

ziemcy. 
krajowi 

cudzo-

ziemcy. 

1 bieszczadzki 18,7 1,4 48,1 3,8 18,4 0,7 45,7 1,4 
2 brzozowski 21,2 0,0 64,9 0,5 20,0 0,5 72,2 1,0 
… … … … … … … … … … 
20 strzyżowski 16,7 0,6 41,8 0,6 15,3 0,7 35,1 1,5 
21 tarnobrzeski 27,3 15,2 53,5 8,6 46,7 6,1 61,7 10,3 

 
 Wskaźniki obciążenia jednego miejsca noclegowego dają inny obraz wyko-
rzystania dostępnej bazy noclegowej w powiatach. Zauważa się, że najwyższe war-
tości wskaźnik ten osiąga dla udzielonych noclegów turystom krajowych w powia-
tach: krośnieńskim, stalowowolskim i leskim. Jeśli chodzi o turystów zagranicz-
nych, to wskaźnik obciążenia najwyższy okazał się w 2007 roku w powiatach: rze-
szowskim, stalowowolskim i mieleckim.  
 Ze względu na niewielką liczbę powiatów, ich rangowanie przeprowadzono 
poprzez kwartyle, czyli wyróżnione zostały cztery przedziały kwartylowe o nume-
rach 1, 2, 3 i 4. Wartości wskaźników zastępujemy liczbami 1, 2, 3, 4, w zależności 
od ich przynależności do wyznaczonego przedziału. Dla zbudowania wskazanych 
przedziałów dla każdej cechy wyznacza się: min, kwartyl dolny (Q1), medianę 
(Me), kwartyl górny (Q3) oraz max, które podaje zestawienie: 
 

Charaktery-
styki 

2005 2006 
Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi 

krajowi 
cudzo-
ziemcy 

krajowi 
cudzo-
ziemcy 

krajowi 
cudzo-
ziemcy 

krajowi 
cudzo-
ziemcy 

min 7,5 0,0 11,5 0,5 10,4 0,1 25,3 0,7 
Q1 16,7 0,6 48,1 1,9 15,3 0,7 45,7 1,4 
med. 23,8 2,0 55,4 3,3 23,3 1,8 52,9 3,8 
Q3 31,2 4,4 71,7 7,9 30,8 5,2 70,1 8,2 
max 45,3 15,2 139,3 22,8 46,7 6,7 126,0 18,2 
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 We wszystkich przypadkach ostatni przedział kwartylowy jest najdłuższy,  
a najkrótszy jest pierwszy. Mediany dla cudzoziemców lokalizują się w niższych 
wartościach wskaźników, co wskazywałoby na występowanie asymetrii prawo-
stronnej. Zastąpienie wartości wskaźników przez numery przedziałów kwartylo-
wych dla 2005 roku pokazuje na postępowanie przy wyznaczaniu łącznej sumy 
punktów dla powiatów: 
 
Powiaty 

Korzystający Udzielone noclegi 
Suma 

krajowi cudzoziemcy krajowi cudzoziemcy 
stalowowolski 3 4 4 4 15 
rzeszowski 4 4 3 4 15 
łańcucki 4 4 2 4 14 
tarnobrzeski 3 4 2 4 13 

 
 Uporządkowane powiaty ze względu na łączną liczbę punktów numerów 
przedziałów kwartylowych podaje zestawienie: 
 
Lp. Powiaty 2005 Powiaty 2006 Lp. Powiaty 2005 Powiaty 2006 
1 stalowowolski 15 stalowowolski 16 12 leski 9 dębicki 9 
2 rzeszowski 15 tarnobrzeski 17 13 leżajski 9 leski 9 
3 łańcucki 14 rzeszowski 17 14 krośnieński 9 przeworski 9 
4 tarnobrzeski 13 łańcucki 18 15 ropcz.-sędz. 8 leżajski 8 
5 jasielski 13 mielecki 17 16 bieszczadzki 8 krośnieński 8 
6 mielecki 12 jasielski 17 17 brzozowski 7 brzozowski 8 
7 sanocki 12 sanocki 18 18 lubaczowski 7 lubaczowski 7 
8 niżański 11 przemyski 19 19 kolbuszowski 6 strzyżowski 6 
9 jarosławski 10 niżański 19 20 przeworski 5 bieszczadzki 5 
10 dębicki 10 jarosławski 20 21 strzyżowski 4 kolbuszowski 4 
11 przemyski 9 ropcz.-sędz. 21      

  
 Powiat stalowowolski uzyskał w obu latach najwyższe sumy punktów. Na 
pozostały trzech miejscach mamy nieznaczne zmiany dla powiatów rzeszowskiego, 
łańcuckiego i tarnobrzeskiego. Na końcu otrzymanego rankingu znajdują się powia-
ty strzyżowski, bieszczadzki i kolbuszowski. Dość odległa pozycja powiatu leskie-
go jest wynikiem niskiej destynacji cudzoziemców na terenie tego powiatu.  
 Metoda punktowa procentowych przedziałów strukturalnych – przedsta-
wimy metodę, którą można polecać, gdy chcemy porównywać stopień rozwoju 
jednostek ze względu na zadany zbiór cech w stosunku do ich wartości średnich. 
Kolejne czynności metody obejmują kroki: 

a) dla każdej cechy wyznaczamy średnie arytmetyczne, 
b) zamieniamy wartości cechy na wielkości procentowe, gdzie za 100 

przyjmuje się wartość średnią, 
c) przyjmujemy przedziały procentowe 0 – 50 | 50,1 – 90 | 90,1 – 110 | 110,1 

– 150 | powyżej 150, którym nadaje się numery 1, 2, 3, 4 i 5, 
d)  zastępuje się wielkości procentowe w b) przez odpowiednie przyporząd-

kowywanie im numerów przedziałów procentowych, 
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e) dokonuje się sumowania numerów przedziałów dla poszczególnych jed-
nostek, a następnie porządkuje się je nierosnąco. 

 Przykład 3. Korzystając z danych użytych w przykładzie 2 i ich wartości 
przekształconych na wskaźniki udziału na jedno miejsce noclegowe, należy upo-
rządkować liniowo powiaty dla 2006 roku. Wartości średnie dla korzystających  
i udzielonych noclegów wyniosły: 
 

Korzystający Udzielone noclegi 

krajowi cudzoziemcy. krajowi cudzoziemcy 

23,2 2,7 60,5 5,7 

 
 Podane średnie posłużyły do obliczenia wartości procentowych, które wraz z 
przyporządkowanymi numerami przedziałów podaje fragment zestawienia, gdzie 
podano powiaty w uporządkowaniu nierosnącym sumy punktów: 
 

Powiaty 

Wartości procentowe do średnich Numery klas  

Korzystający Udzielone noclegi Korzystający Udzielone noclegi Suma 

krajowi 

cudzo-

ziemcy krajowi

cudzo-

ziemcy krajowi 

cudzo-

ziemcy. krajowi 

cudzo-

ziemcy  

rzeszowski 141,0 170,3 111,5 322,0 4 5 4 5 18 

stalowowolski 118,9 210,6 132,8 315,2 4 5 4 5 18 

… … … … … … … … … … 

bieszczadzki 79,2 26,2 75,5 24,8 2 1 2 1 6 

strzyżowski 66,0 27,9 58,0 26,4 2 1 2 1 6 

 
 Punkty przydzielone poszczególnym powiatom wyniosły:  
 

Lp. Powiat Punkty Lp. Powiat Punkty Lp. Powiat Punkty 

1 rzeszowski 18 8 jasielski 12 15 niżański 8 

2 stalowowolski 18 9 ropcz-sędz.. 11 16 brzozowski 8 

3 tarnobrzeski 18 10 sanocki 11 17 lubaczowski 8 

4 mielecki 16 11 leski 10 18 kolbuszowski 6 

5 łańcucki 15 12 krośnieński 9 19 leżajski 6 

6 przemyski 14 13 przeworski 9 20 bieszczadzki 6 

7 jarosławski 13 14 dębicki 8 21 strzyżowski 6 

 
 Najlepiej rozwiniętymi powiatami (od strony liczby korzystających i udzielo-
nych noclegów na jedno miejsce noclegowe) okazały się: rzeszowski, stalowowol-
ski i tarnobrzeski, natomiast najmniej rozwinięte to powiaty: kolbuszowski, leżaj-
ski, bieszczadzki i strzyżowski. Oba porządki powiatów podane w przykładach 2 i 3 
mało różnią się między sobą.  
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 Metoda bezwzorcowa – metoda bezwzorcowa jest zalecana do analizy zja-
wisk złożonych dla cech ilościowych ciągłych wykazujących różne preferencje 
jako: stymulanty – pożądane wysokie wartości, destymulanty – niepożądane wyso-
kie wartości oraz nominanty – wymagane wartości pośrednie ani nie niskie, ani nie 
wysokie.  
 Dla określenia preferencji podanych rodzajów cech przyjmujemy następujące 
oznaczenia: 

 
  n21 JJJ ,...,,

 - zbiór n jednostek, 

 
  p21 XXX ,...,,

- układ p cech diagnostycznych podanych na ogół w róż-
nych mianach, 

   - obserwacja (pomiar) j-tej cechy dla i-tej jednostki, przy i = 1,2,…,n; 
j=1, 2, …,p, 

   – macierz obserwacji zestawiona w n wier-
szach (jednostki) oraz w p kolumnach (cechy). 

 Ze względu na różny charakter cech wymaga się ich ujednolicenia, najczęściej 
do stymulant. Proponujemy przekształcenia dla j-tej cechy: 

 destymulanty w stymulanty 
 

ijijij xxx  }max{'
,   

 dominanty w stymulanty

 



























jij
jij

jij
jij

jij

ij

Nx   
1Nx

1

Nx   
1Nx

1

Nx                      1

x

,

,

,

'

,  
gdzie Nj jest zadaną wartością progową dla nominanty j-tej cechy. 
 Aby możliwa była klasyfikacja jednostek, należy po sprowadzeniu wszystkich 
cech do jednego typu (stymulant) dokonać przekształcenia standaryzującego w celu 

usunięcia mian (wymiaru) cech 

 

j

jij
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xx
z




, gdzie dla j-tej ce-

chy oznaczono: – średnia arytmetyczna oraz  odchylenie standardowe. W 
metodzie bezwzorcowej przeprowadza się kolejne czynności: 

a) zebranie danych liczbowych o p cechach dla n jednostek, 
b) ujednolicenie cech do jednego typu – stymulant przez odpowiednie prze-

kształcenia  
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c) przeprowadzenie standaryzacji cech, 
d) dokonuje się sumowanie dla każdej jednostki wartości standaryzowanych 

dla p cech, 
e) przeprowadza się uporządkowanie nierosnące sum z d). 

 Za jednostki najlepsze uważa się występujące na początku otrzymanego upo-
rządkowania.  
 Przykład 4. Dokonać uporządkowania liniowego hoteli trzygwiazdkowych, 
całorocznych udostępniających tylko pokoje 1-os. i 2-os., opisanych pięcioma ce-
chami: X1 – liczba pokoi 1-os., X2 – liczba pokoi 2-os., X3 –liczba rezygnacji zare-
jestrowanych, X4 – przychód tylko z działalności usługowej za pokoje 1-os. i 2-os. 
(mln zł) oraz X5 – wydatki na reklamę i promocje (w tys. zł). Dane umowne dla 16 
hoteli dla wymienionych cech wyniosły:  
 

Lp x1 x2 x3 x4 x5 Lp x1 x2 x3 x4 x5 

1 43 26 138 1,8 18,4 9 78 48 146 3,1 23,8 

2 48 34 143 2,3 16,3 10 65 38 138 2,8 25,8 

3 50 36 142 2,3 20,4 11 65 31 129 2,4 22,1 

4 34 26 128 1,5 16,2 12 70 36 142 2,8 26,9 

5 28 20 86 1,2 14,2 13 45 28 86 2 18,7 

6 35 26 84 1,7 14,3 14 48 21 86 1,7 14,3 

7 36 24 75 1,8 17,8 15 58 32 121 2,4 19,6 

8 86 45 158 3,4 24,5 16 64 36 134 2,6 25,2 

 
 Wśród wymienionych cech preferencyjnych wyróżnia się stymulanty: X1, X2, 
X4, destymulantę X3 oraz nominantę X5. Stosując metodę bezwzorcową do porząd-
kowania liniowego hoteli, należy cechy X3, X5 sprowadzić do stymulant. W tym 
celu dla cechy X3 wyznaczamy wartość max, która wynosi 158, a dla cechy X5 

przyjmujemy wartość progową 20 tys. Korzystamy z podanych wzorów, prze-
kształcając wartości pierwotnego zbioru danych do nowych danych, których frag-
ment podaje zestawienie: 
 

Lp X1 X2 X3 X4 X5 

1 43 26 20 1,8 0,3846 

2 48 34 15 2,3 0,2128 

… … … … … … 

15 58 32 37 2,4 0,7143 

16 64 36 24 2,6 0,1613 

 
 Dla nowych danych wyznacza się dla każdej cechy średnie arytmetyczne  
i odchylenia standardowe: 
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Charakterystyki X1 X2 X3 X4 X5 

Średnie 53,31 31,69 37,00 2,24 0,29 

Odchylenia standardowe 16,85 8,02 27,54 0,61 0,19 

 
 Wymienione charakterystyki posłużyły do standaryzacji prowadzącej do no-
wych wartości badanych cech: 
 
Lp X1 X2 X3 X4 X5 

1 -0,612 -0,709 -0,617 -0,719 0,517 

2 -0,315 0,288 -0,799 0,103 -0,383 

… … … … … … 

15 0,278 0,039 0,000 0,267 2,245 

16 0,634 0,538 -0,472 0,596 -0,653 

  
 Po dokonaniu sumowania po wierszach otrzymuje się wielkości pozwalające 
na rangowanie hoteli. Ostateczny porządek hoteli wraz z sumami okazał się nastę-
pujący: 
 
8 9 15 3 10 12 11 13 16 7 2 14 6 1 4 5 

3,62 3,60 2,83 1,93 1,06 0,85 0,78 0,71 0,64 -0,90 -1,11 -1,98 -2,05 -2,14 -3,73 -4,12 

 
 W kontekście zastosowanej metody bezwzorcowej porządkowania liniowego 
hoteli za najlepsze należy uznać hotele 8 i 9, dalej 15, a za najgorsze hotele 1, 4 i 5. 
Grupując hotele dla podanego porządku liniowego, otrzymuje się grupy: grupa I – 
8, 9, 15; grupa II – 3; grupa III – 10, 12, 11, 13, 16; grupa IV – 7, 2; grupa V – 14, 
6, 1; grupa Vi – 4, 5.  
 Metoda wzorcowa –metodę wzorcową7, 8 stosuje się przy wszystkich założe-
niach, jakie wymieniono dla metody bezwzorcowej. Sama metoda polega na upo-
rządkowaniu jednostek od zadanego wzorca, który może dotyczyć najwyższych, 
najniższych lub przyjętych a priori wartości cech. Najczęściej za wzorzec przyjmu-
je się najwyższe wartości cech. Kolejne kroki postępowania: 
a), b), c) jak w metodzie bezwzorcowej, 
d) wybieramy z wartości standaryzowanych wzorzec wartości poszczególnych cech 

, którym najczęściej są wartości maksymalne cech, 
e) przeprowadzamy badanie podobieństwa jednostek od wyróżnionego wzorca 

                                                 
7  Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze 

względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Staty-
styczny” 1968, nr 4. 

8  R. Czyżycki, Metodyka badania potencjału turystycznego i jego wykorzystania w gmi-
nach, Zeszyty Naukowe US nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, WNUS, Szczecin 
2006, s. 87–92. 
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przez wyznaczenie odległości euklidesowych 
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f) wyznaczamy syntetyczną miarę rozwoju jednostek od zadanego wzorca  
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jest antywzorcem, najczęściej utworzonym z warto-
ści najmniejszych poszczególnych cech. 
 

 Miary mi należą do przedziału domkniętego
  10   ,

. Im wartość mi są bliskie 
jedności, tym dana jednostka jest bliższa zadanemu wzorcowi. Przy dalszej analizie 

dla wielkości mi wyznacza się średnią arytmetyczną  m oraz odchylenie standardo-
we s. Służą one ustaleniu sześciu klas stopnia rozwoju jednostek: 
 

Klasa I II III IV V VI 

Poziom 
Bardzo 
wysoki 

Wysoki 
Średnio- 
wysoki 

Średnio- 
niski 

Niski 
Bardzo  
niski 

Przedzia-
ły 

);(  s3m  );( s3ms2m   );( s2msm   );( sms2m   );( s2ms3m   
  ),( s3m   

 
 Do wymienionych klas przyporządkowuje się badane jednostki, co pozwala na 
wskazanie grupy jednostek w obrębie danej klasy uważanych za jednorodne. Jed-

nostki, które są zaliczane do przedziału   );( msmsm  są uznawane za typowe. 
 
 Przykład 5. Ze względu na trzy cechy podażowe obiektów hotelarskich nale-
ży przeprowadzić rangowanie powiatów woj. zachodniopomorskiego według stanu 
w 2006 roku (tabela 3) metodą porządkowania wzorcowego.  
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Tabela 3 
 

Stan liczbowy obiektów hotelarskich woj. zachodniopomorskiego w 2006 r. 
 

Powiaty 
Liczba 

obiektów 
Liczba 
pokoi 

Liczba 
miejsc 

Powiaty 
Liczba 

obiektów 
Liczba 
pokoi 

Liczba 
miejsc 

białogardzki  2 26 63 pyrzycki  1 21 52 
choszczeński  2 22 49 sławieński  3 143 318 
drawski  2 44 87 stargardzki  4 120 227 
goleniowski  1 14 27 szczecinecki  3 79 155 
gryficki  1 116 300 świdwiński  1 48 61 
gryfiński  1 16 30 wałecki  1 13 25 
kamieński  10 705 1277 m. Koszalin  3 117 221 
kołobrzeski  9 728 1427 m. Szczecin  17 1612 2849 
koszaliński  4 152 321 m. Świnoujście  4 157 310 
myśliborski  1 30 60 Średnie 3,3 179,7 353,1 
policki  3 124 243 Odchyl. standard. 3,23 269,83 506,65 

 
Źródło: Instytut Turystyki. 
  
 W tabeli 3 brak jest powiatu łobeskiego, gdzie nie ma hotelu. Zamieszczono  
w niej także średnie i odchylenia standardowe dla cech, które posłużyły do wyzna-
czenia wzorca i antywzorca, a także sumy kwadratów odchyleń między wzorcami: 
 
 Cechy X1 X2 X3 Suma kwadratów 

odchyleń dla 
wzorców 

Wzorzec 3,324 3,612 3,531 
Antywzorzec -0,660 -0,520 -0,549 
Kwadraty różnic 15,867 17,073 16,648 49,588 

 
 Pierwiastek z podanej sumy kwadratów jest równy d0 = 7,042. Korzystając  
z podanego wzorca, wyznaczamy kwadraty odchyleń dla standaryzowanych warto-
ści, a następnie dokonujemy ich sumowania i pierwiastkujemy, by w końcu obli-
czyć miary mi. Fragment prowadzonych obliczeń zawiera zestawienie: 
 
Powiaty X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 Pierwiastek mi 

białogardzki  2 26 63 -0,411 -0,487 -0,494 6,852 0,027 
choszczeński  2 22 49 -0,411 -0,497 -0,515 6,870 0,024 
drawski  2 44 87 -0,411 -0,440 -0,460 6,804 0,034 
… … … … … … … … … 

 
 Powiaty uporządkowane nierosnąco ze względu na miarę mi, podaje zestawie-
nie:  
 
Powiaty m Powiaty m Powiaty m Powiaty m 
m. Szczecin  1,000 stargardzki  0,105 gryficki  0,054 myśliborski  0,008 
kołobrzeski  0,480 sławieński  0,103 drawski  0,034 pyrzycki  0,005 
kamieński  0,475 policki  0,089 białogardzki  0,027 gryfiński  0,001 
koszaliński  0,124 m. Koszalin  0,085 choszczeński  0,024 goleniowski  0,000 
m. Świnoujście  0,124 szczecinecki  0,069 świdwiński  0,012 wałecki  0,000 
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 Wyznaczone dla miar średnia i odchylenie standardowe wyniosły 0,141 oraz 
0,245. Przynależność powiatów do klas rozwoju podaje zestawienie: 
 
Klasy Przedziały Przynależność powiatów 
I 0,875  m. Szczecin  
II 0,630 0,875 kołobrzeski kamieński 

 
 Pozostałe powiaty należy uważać za typowe i należą do przedziału (-0,104; 
0.386). Za najlepiej rozwinięty pod względem podażowego stanu bazy hotelowej  
i bazy noclegowej należy uznać miasto Szczecin, które zdecydowanie dominuje nad 
pozostałymi dwoma powiatami – kołobrzeskim i kamieńskim.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione w pracy różne metody rangowania obiektów hotelarskich mogą 
być stosowane dla dowolnego rodzaju obiektów noclegowych turystyki. Metody 
ilustrowano na różnych danych liczbowych, aby pokazać różnorodność zjawisk 
hotelarskich, jakie mogą być analizowane poprzez zadany zbiór cech diagnostycz-
nych. Takie cechy są dobierane w różnych grupach tematycznych, np. opisujące 
stan i wykorzystanie bazy noclegowej, finansowe – wyrażające koszty i dochody 
hoteli, zatrudnienie w hotelu, przychody z usług komplementarnych itp. W przy-
padku cech finansowych mogą wystąpić wielkości wskaźnikowe. 
 Przedstawione metody nie wymagają szczególnych założeń przyjmowanych 
dla cech – jedynym jest kompletność danych, czyli występowanie jednoczesne 
wszystkich analizowanych cech na rozważanych jednostkach przestrzennych. Zo-
stały one podane w formie algorytmicznej, co pozwala na efektywne ich stosowanie 
w praktyce.  
 
 

RANKING METHODS OF TOURIST ACCOMMODATION DESCRIBED  
BY MANY DIAGNOSTIC FEATURES 

 
 

Summary 
 
 Tourist accommodation facilities are an important component in evaluation of 
perception, and dynamics of tourism traffic. They lead various kinds of activities, al-
though basic activity is to provide tourist accommodation. Full evaluation, such form of 
activity has multidimensional nature, and is described by set of quantitative and quality 
features. Hotels are located at different spatial units (for example; towns, counties, prov-
inces, regions of high tourist attractiveness, etc.), therefore they represent their determi-
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nants of economic development. In this context, conduction of ranking of these units 
plays an important role, to study changes, which particular units pass, in comparison 
with different one at various points of time. This allows evaluating tourism potential of 
tourist accommodation for spatial units.  
 The study presents several ranking methods of spatial units analyzed from tourist 
accommodation facilities side. Each of them is illustrated in numerical material. 
 

Translated by Wiesław Wagner 
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WYKORZYSTANIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH W ROZWOJU TURYSTYKI 
WIEJSKIEJ W WYBRANYCH GMINACH WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI  

(W OPINII TURYSTÓW) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Rolniczo-leśny charakter obszaru wschodniego pogranicza Polski, niska gę-
stość zaludnienia i oddalenie od ośrodków przemysłowych pozwoliły na zachowa-
nie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Burzliwa historia terenów pogra-
nicza, częste migracje, a tym samym mieszanie się kultur, zwyczajów i religii przy-
czyniły się do powstania szczególnych i oryginalnych walorów kultowych. Ich 
wykorzystanie jest możliwe poprzez turystykę wiejską, która w ostatnich latach 
rozwija się niezwykle dynamicznie zarówno pod względem ilościowym, jak i jako-
ściowym.  
 W literaturze przedmiotu turystyka wiejska definiowana jest między innymi 
przez J. Sikorę, który podkreśla, że „preferuje [ona] bliski związek turystów z miej-
scową społecznością, wykorzystanie walorów wsi i jej okolicy oraz istniejącej za-
budowy w taki sposób, aby w jak największym stopniu zachować środowisko przy-
rodnicze”1. Kolejną definicję proponują M. Dębniewska, M. Tkaczuk, zaznaczając, 
że turystyka wiejska „odbywa się na obszarach wiejskich, jest dostosowana do ist-
niejących tam warunków i racjonalnie wykorzystuje naturalne zasoby miejscowe”2.  
 Istnieje niezwykle silna zależność pomiędzy turystyką wiejską a rolnictwem. 
Jest ona szczególnie widoczna w przypadku agroturystyki, gdzie gospodarstwo 

                                                 
1  J. Sikora, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSiP, Warszawa, 1999, s. 69.  
2  M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa 

1997, s. 17. 
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rolne stanowi równocześnie bazę wypoczynkowo-rekreacyjną. W przypadku innych 
form turystyki wiejskiej rolnictwo jest źródłem żywności (najlepiej o wysokiej 
jakości, w tym ekologicznej) oraz swego rodzaju atrakcją turystyczną (np. daje 
możliwość obserwowania wybranych procesów w produkcji rolniczej).  
 Istotę turystyki wiejskiej można określić poprzez wskazanie jej cech charakte-
rystycznych. I tak turystyka wiejska3: 

 odbywa się na obszarach prawdziwej wsi, czyli takiej, gdzie zabudowa, ak-
tywność zawodowa ludności, zagospodarowanie powierzchni są zdomino-
wane przez rolnictwo; 

 zapewnia ciszę, spokój i nieograniczony kontakt z przyrodą; 
 racjonalnie wykorzystuje zasoby miejscowe (przyrodnicze, kulturowe, spo-

łeczne i inne); 
 charakteryzuje się małą skalą przedsięwzięcia (niewielka liczba miejsc 

noclegowych, gastronomicznych itp.), tak aby nie zdominować pierwotnej 
funkcji (głównie rolniczej) obszaru, na którym się rozwija;  

 bazuje na istniejącej zabudowie, wykorzystuje lokalne surowce i zasoby 
pracy żywej. 

 Dla społeczności lokalnej turystyka wiejska jest przede wszystkim szansą na 
poprawę sytuacji materialnej poprzez zaangażowanie się w działalność w bezpo-
średniej lub pośredniej gospodarce turystycznej. Jest też okazją do poznawania 
nowych ludzi i ich kultury. Dla turysty ten rodzaj turystyki jest nośnikiem licznych 
wartości, m.in.: poznawczych (np. kontakt z dziedzictwem kulturowym), zdrowot-
nych (wypoczynek na łonie przyrody z dala od źródeł hałasu i zanieczyszczeń), 
wypoczynkowych (możliwość biernego wypoczynku w oddaleniu od skupisk ludz-
kich oraz różnych form wypoczynku czynnego). Bardzo często oferty wypoczynku 
w ramach turystyki wiejskiej, a szczególnie agroturystyki, są konkurencyjne ceno-
wo w porównaniu z wypoczynkiem w obiektach hotelowych.  
 Należy podkreślić, że turystyka wiejska nie jest monolitem i obejmuje różno-
rodne formy wypoczynku, od klasycznej agroturystyki poprzez wędkarstwo i ło-
wiectwo do bardziej oryginalnych form, jak enoturystyka, turystyka hobbystyczna 
(np. berdwatching), czy eksploracyjna. Obszar wschodniego pogranicza Polski  
– z uwagi na swój charakter – może być polem rozwoju licznych form turystyki 
wiejskiej.  
 

                                                 
3  Por. A. Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich tere-

nów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, SGGW, Warszawa 2009, s. 22. 
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1. Zagadnienia metodyczne badań 
 
 Celem referatu jest ukazanie, w jakim stopniu walory turystyczne były wyko-
rzystywane przez turystów wypoczywających (w ramach turystyki wiejskiej)  
w wybranych gminach (tabela 1) wschodniego pogranicza Polski.  
 W referacie przyjęto następujące założenia badawcze: 

1. Walory turystyczne regionu były przez turystów znane i w pełni wykorzy-
stywane dla organizacji czasu wolnego. 

2. Turyści jako równie atrakcyjne ocenili walory przyrodnicze oraz kulturowe 
regionu.  

 W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach któ-
rej zastosowano następujące techniki: 

 analiza materiałów źródłowych (przewodniki, opracowania statystyczne, 
strategie rozwoju analizowanych gmin), 

 ankieta przeprowadzona wśród turystów wypoczywających na badanym 
obszarze. 

 Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywia-
du. Okres przeprowadzania badań to czerwiec-wrzesień 2006 roku.  

 
Tabela 1 

 
Udział turystów w poszczególnych gminach 

 
Gminy Turyści

liczba % 
Województwo podlaskie

Szypliszki  37 7,1 
Giby  57 11,0 
Płaska  33 6,3 
Krynki  45 8,7 
Dubicze Cerkiewne  49 9,4 
Mielnik  47 9,1 

Województwo lubelskie
Rokitno  23 4,4 
Wola Uhruska  50 9,6 
Dorohusk  21 4,1 
Horodło  35 6,7 
Lubycza Królewska  15 2,9 
Hrubieszów 9 1,7 

Województwo podkarpackie
Horyniec-Zdrój  50 9,6 
Radymno  49 9,4 
Razem 520 100 

 
Źródło: badania własne.  
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 Na liczebność turystów w poszczególnych gminach w najwyższym stopniu 
wypłynął stan rozwoju infrastruktury turystycznej oraz tradycje letniskowe tychże 
gmin.  
 
 
2. Charakterystyka obszaru badań 
 
 Obszar badań obejmuje 14 gmin wiejskich wschodniego pogranicza Polski.  
 

Tabela 2 
 

Powierzchnia i gęstość zaludnienia badanych gmin w 2006 
 

Gminy Powierzchnia 
w km2 

Udział UR w 
powierzchni 
ogólnej w % 

Udział lasów w 
powierzchni 
ogólnej w % 

Ludność 
na 1 km2 

Szypliszki  157 74,0 13,5 26 
Giby  324 16,8 76,9 9 
Płaska  373 12,0 84,5 7 
Krynki  166 52,7 40,3 22 
Dubicze Cer-
kiewne  

151 44,7 51,1 13 

Mielnik 196 47,0 63,0 14 
Rokitno  141 59,3 34,0 24 
Wola Uhruska  151 45,4 39,7 28 
Dorohusk  192 68,2 18,4 37 
Horodło  131 71,3 21,4 43 
Lubycza Kró-
lewska  

212 61,8 28,1 45 

Hrubieszów 259 77,9 11,8 34 
Horyniec-Zdrój  203 36,4 57,0 24 
Radymno  182 73,7 17,4 62 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich, GUS, Warszawa 2007; Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym  
w 2006 roku GUS, Warszawa 2006.  
 
 Badane gminy charakteryzuje rolniczo-leśne zagospodarowanie obszaru (tabe-
la 2). Największy udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni jest w gminach: 
Hrubieszów, Szypliszki, Radymno, najniższy zaś w gminach: Płaska i Giby.  
W parze z niskim areałem użytków rolnych idzie wysoki udział lasów w ogólnej 
powierzchni gminy (największy jest w gminach Płaska i Giby). Badane gminy cha-
rakteryzuje też relatywnie niskie zaludnienie. Najniższe jest w gminach Płaska, 
Giby i Dubicze Cerkiewne.  
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 O bogactwie walorów przyrodniczych badanych gmin mogą świadczyć przede 
wszystkim: 

 liczne parki krajobrazowe i narodowe (np. Wigierski Park Narodowy, Park 
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Park Krajobrazowy „Podlaski Prze-
łom Bugu”, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy; 

 rezerwaty (np. Pomorze z najstarszym drzewostanem Puszczy Augustow-
skiej, Czechy Orlańskie, Góra Uszeście, Roskosz, Rezerwat Biosfery „Po-
lesie Zachodnie”); 

 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000; 
 pomniki przyrody (drzewa i głazy narzutowe); 
 jeziora i inne zbiorniki (np. Szelment Wielki i Mały, zbiornik Husynne);  
 cieki wodne (np. Czarna Hańcza, Bug, San); 
 liczne, chronione gatunki fory i fauny (np. suseł perełkowaty, bagno zwy-

czajne, czapla siwa);  
 czyste powietrze (badane gminy województwa podlaskiego leżą na terenie 

Zielonych Płuc Polski). 
 Niezwykle bogate są też walory kulturowe, do których zaliczamy zarówno 
liczne obiekty sakralne i świeckie, jak i kulturę ożywioną. Wśród walorów kulturo-
wych należy wymienić: Kanał Augustowski, kościół oraz cmentarz unicki w Pratu-
linie, układ urbanistyczny Krynek, pałac Suchodolskich w Dorohusku. Niezwykle 
liczne są na tym terenie cerkwie prawosławne i unickie. W niektórych znajduje się 
oryginalne wyposażenie z XVII-XVIII wieku (np. w Chotyńcu, Uhrusku, Horodle, 
Mielniku). W wielu miejscowościach można napotkać ponadstuletnie zabudowania 
(chaty, młyny, wiatraki itd.) oraz cmentarze wojskowe (z okresu I i II wojny świa-
towej) i cywilne (wyznawców różnych wyznań), jak również pozostałości umoc-
nień militarnych (np. linii Mołotowa w okolicy Radymna).  
 
 
3. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 
 
 Wśród badanych turystów (tabela 3) nieznacznie przeważały kobiety, które 
stanowiły 51,7% próby.  
 Wśród badanych przeważały osoby z wykształceniem wyższym i średnim oraz 
osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat (łącznie 61,8%). Ponad trzy czwarte re-
spondentów (77,7%) było czynnych zawodowo. Pozostałe osoby to: studenci  
i uczniowie (14,2%), emeryci i renciści (4,6%) oraz bezrobotni (3,5%). Pracujący 
jako miejsce zatrudnienia wskazywali: placówki budżetowe, zakłady komercyjne 
oraz własne firmy. W badanej grupie przeważały gospodarstwa domowe czterooso-
bowe (29%), osoby samotne stanowiły 12,7%, a rodziny wieloosobowe (5 i więcej 
osób) 19,4%. Posiadanie dzieci w wieku do 15. roku życia deklarowało 37,7% re-
spondentów i najczęściej było to jedno dziecko.  
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Tabela 3 
 

Poziom wykształcenia turystów według grup wiekowych (%) 
 

Wiek 
w przedziałach 

Poziom wykształcenia 
Ogółem podsta-

wowe 
zasad-
nicze 

średnie niepełne 
wyższe 

wyższe 

18-25 3,8 1,0 13,4 10,2 4,2 32,6 

26-35 ---- 1,3 6,9 4,6 16,4 29,2 

36-45 0,2 1,9 6,9 2,1 9,6 20,7 

46-55 ---- 1,7 4,0 0,6 4,6 10,9 

56-65 ---- 0,4 2,3 ---- 2,1 4,8 

66 i więcej ---- 0,2 1,0 ---- 0,6 1,8 

Ogółem 4,0 6,5 34,5 17,5 37,5 100 

 
Źródło: badania własne. 
 
 Istotnym czynnikiem wpływającym na aktywność turystyczną jest poziom 
dochodów (rysunek 1). Najliczniejsza grupa respondentów wskazywała na dochód 
w wysokości 501-1000 PLN na jednego członka gospodarstwa domowego. Naj-
mniej liczna grupa reprezentowała gospodarstwa domowe, w których dochód na 
jedną osobę wynosił poniżej 500 PLN. 
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Rys. 1. Średnie miesięczne dochody na jedną osobę w gospodarstwach domowym re-
spondentów w PLN (w %)  

Źródło: badania własne. 
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 Na badany teren respondenci przybyli ze wszystkich regionów Polski. Naj-
liczniejsza grupa reprezentowała Mazowsze (38,1%), najmniej liczna województwo 
świętokrzyskie (0,6%), warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie 
(po 0,8%). Rodzinę na wsi posiadało aż 63,8% respondentów, ale tylko 38,5% ogó-
łu badanych wskazało na możliwość spędzania tam urlopu.  
 Badani turyści preferowali wyjazdy krótkookresowe realizowane kilka (2-3) 
razy w roku (41,4% respondentów). Na kolejnych miejscach uplasowali się respon-
denci preferujący wyjazdy raz w roku na okres 2-3 tygodni (30,6%) oraz wyjazdy 
weekendowe (22,3%). Nieliczni wyjeżdżali na wypoczynek rzadziej niż raz w roku 
(3,3%) lub częściej, tj. minimum 4 razy w roku (2,4%). 
 Preferencje respondentów w zakresie wypoczynku turystycznego były w nie-
wielkim stopniu zróżnicowane. Jako element najbardziej pożądany respondenci 
wymienili walory przyrodnicze (średnia ocena 4,2 w skali 0-5, gdzie 0 – element 
nieważny, 5 – bardzo ważny). W dalszej kolejności ocenione zostały: możliwość 
aktywnego spędzania czasu (3,9), standard zakwaterowania (3,7), zabytki (3,3), 
możliwość wyżywienia we własnym zakresie (3,0), imprezy kulturalne (2,9), moż-
liwość korzystania z całodziennego wyżywienia przygotowywanego w oparciu  
o produkty ekologiczne (2,3), imprezy sportowe (2,2). Najrzadziej respondenci brali 
pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania (2,1) oraz całodzienne wyżywienie 
w oparciu o produkty powszechnie dostępne (1,9).  
  
 
4. Wypoczynek w badanych gminach wschodniego pogranicza Polski w ocenie 
turystów 
 
 Dla większości respondentów (64,2%) był to pierwszy wypoczynek na terenie 
analizowanych gmin, pozostałe osoby były tu po raz kolejny.  
 Źródłem inspiracji do wypoczynku na badanym obszarze była najczęściej 
rodzina i znajomi. Walory przyrodnicze wskazał niespełna co dziesiąty ankietowa-
ny, jeszcze rzadziej wskazywane były walory kulturowe. Można przyjąć założenie, 
że polecenie ze strony rodziny i znajomych było wynikiem zadowolenia ich samych 
z pobytu na tym terenie. U podstaw satysfakcji respondentów mógł też leżeć kon-
takt z przyrodą i kulturą tego terenu (nie było to jednak przedmiotem badań).  
W kategorii inne znalazły się: przypadek, możliwość uczestniczenia w wycieczkach 
zagranicznych, niskie ceny, pochodzenie z tego terenu (rysunek 2).  
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Rys. 2. Źródła inspirujące respondentów do wypoczynku na terenie badanych gmin  
(w %) 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 3. Formy zakwaterowania wykorzystywane przez respondentów (w %) 

Źródło: badania własne. 

 
 Najliczniejsza grupa respondentów zatrzymała się w gospodarstwach agrotu-
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rystycznych (rysunek 3). Wynika to z faktu, iż to właśnie agroturystyka jest wiodą-
cą formą działalności turystycznej na analizowanym terenie. W poszczególnych 
gminach liczba gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych jest zróżnico-
wana. Zgodnie z danymi Instytutu Turystyki, najwięcej gospodarstw agroturystycz-
nych jest w gminach: Mielnik (23 gospodarstwa), Giby (21), Płaska (20), Wola 
Uhruska (17).  
 Można też postawić pytanie, czy poziom dochodów wpłynął w istotny sposób 
na wybór miejsca zakwaterowania (rysunek 4)? 
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kempingowy, 5 – gospodarstwo agroturystyczne, 6 – kwatera prywatna, 7 – pole namiotowe, 8 – „gościna”  

u rodziny, znajomych, 9 – inne. 

 
Rys. 4. Formy zakwaterowania wykorzystywane przez turystów w zależności od po-
ziomu miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka gospodarstwa do-
mowego (w %) 

Źródło: badania własne. 

 
 Niezależnie od poziomu dochodów badani turyści jako miejsce wypoczynku 
wybierali gospodarstwa agroturystyczne i kwatery prywatne. Najbardziej charakte-
rystyczne dla badanej grupy były jednak osoby z dochodami w przedziale 501-1500 
zł, wypoczywające w gospodarstwach agroturystycznych.  
 Preferowanie gospodarstwa agroturystycznego jako miejsca wypoczynku 
wynika również z faktu, że można je postrzegać szerzej, nie tylko w kategorii bazy 
noclegowo-gastronomicznej, ale również – a może przede wszystkim – jako swo-
istej atrakcji turystycznej. Są to obiekty małe, kameralne, o szczególnym, niepowta-
rzalnym klimacie budowanym w oparciu o wiedzę, umiejętności i osobowość kwa-
terodawcy, lokalizację, charakter produkcji rolniczej, zwyczaje, architekturę  
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i zdobnictwo.  
 Podstawowym źródłem informacji o danym obiekcie noclegowym była rodzi-
na i znajomi (51,9% respondentów wskazało na to źródło). Istotny był też Internet, 
na który wskazało 24,2%. Pojedyncze osoby wymieniały pozostałe media oraz 
przypadek.  
. 
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*Respondenci udzielali więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Rys. 5. Czynniki decydujące o wyborze obiektu noclegowego (w %)* 

Źródła: badania własne. 

 
 O wyborze danego obiektu (rysunek 5) zdecydowała przede wszystkim niska 
cena, na którą wskazywali turyści przebywający w niemal wszystkich gminach. 
Jedynie w gminie Horodło turyści nie wymienili tego czynnika, a podkreślili moż-
liwość kontaktu z przyrodą. W dalszej kolejności respondenci wymieniali lokaliza-
cję czyli stosunkowo wygodny dojazd, bliską odległość do jeziora itp. Czynnika 
tego nie wymienili turyści wypoczywający w gminach: Szypliszki, Lubycza Kró-
lewska, Hrubieszów i Radymno. Z polecenia znajomych i rodziny skorzystali  
z kolei respondenci w większości gmin (poza Lubyczą Królewską, Radymnem  
i Płaską). Standard zakwaterowania zdecydował o wyborze obiektów w gminach: 
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Szypliszki, Płaska, Mielnik, Krynki, Wola Uhruska, Dorohusk, Dubicze Cerkiewne, 
Rokitno i Horyniec-Zdrój. Estetyka obiektu była argumentem skłaniającym do wy-
boru obiektów noclegowych pojedynczych turystów wypoczywających w gminach: 
Dubicze Cerkiewne, Giby, Lubycza Królewska, Szypliszki, Horodło, Płaska, Miel-
nik i Horyniec-Zdrój. Nieliczna grupa turystów wybrała obiekt przez przypadek lub 
pod wpływem kontaktu z kwaterodawcami. Ten ostatni argument podali turyści  
w gminach: Szypliszki, Giby, Mielnik, Dorohusk, Krynki, Dubicze Cerkiewne  
i Horyniec-Zdrój. Pojedynczy respondenci podawali też: bliską odległość do miej-
sca zamieszkania rodziny (4% turystów), pełną informację o obiekcie (2,4%), re-
klamę (4%), usługi i atrakcje dodatkowe (2,4), żywność ekologiczną (2,4%), moż-
liwość zamieszkania ze swoim zwierzakiem (1,6%).  
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*Pytanie otwarte, respondenci mogli podawać więcej niż jedną odpowiedź. 

 

Rys. 6. Elementy wypoczynku, które szczególnie przypadły do gustu badanym turystom 
(w %)* 

Źródło: badania własne.  

 
 Wyniki badań wskazują, że do elementów najwyżej ocenianych przez tury-
stów należą: przyroda, świeże powietrze, cisza i spokój (rysunek 6). Należy podkre-
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ślić, iż bardzo wysoko oceniony został kontakt z ludnością miejscową, a głównie  
z osobami świadczącymi usługi turystyczne. W kategorii „inne” znalazły się mię-
dzy innymi: bliskość granicy (0,6% badanych turystów), ceny (0,6%), zwierzęta 
gospodarskie (1%), grzybobranie (1,2%). Padły też odpowiedzi: „wszystko” oraz 
„nic” (po 0,8%).  
 Można postawić pytanie, czy walory turystyczne są, zdaniem respondentów, 
w pełni wykorzystane do zapewnienia im atrakcyjnego wypoczynku? Zdecydowana 
większość respondentów organizowała sobie czas wolny we własnym zakresie. 
Wśród oczekiwanych przez respondentów zmian to właśnie lepsza organizacja 
czasu wolnego w oparciu o istniejące walory zyskała najliczniejszą grupę zwolen-
ników (16,9% wszystkich badanych). Wiedza respondentów, szczególnie wypo-
czywających na tym terenie po raz pierwszy, była niezwykle skromna i pochodziła 
głównie z Internetu. Respondenci wskazywali na konieczność lepszego oznakowa-
nia i wyeksponowania walorów miejscowości i regionu. Tylko pojedyncze osoby 
przyznały, że mogą korzystać z wiedzy gospodarzy (kwaterodawców) w trakcie 
wycieczek po okolicy czy rozmów przy ognisku. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka wiejska skierowana jest przede wszystkim do osób poszukujących 
ciekawych, urokliwych miejsc położonych poza popularnymi, tętniącymi życiem 
ośrodkami turystycznymi. Coraz częściej wiejscy kwaterodawcy starają się uatrak-
cyjnić swoją ofertę poprzez ciekawą animację czasu wolnego. Jest to możliwe mię-
dzy innymi poprzez atrakcyjne wykorzystanie zasobów turystycznych miejscowości 
i regionu. Przedstawione pokrótce wyniki badań wskazują, że bogate walory tury-
styczne (przyrodnicze i kulturowe) regionu nie są – zdaniem respondentów  
– w pełni wykorzystane dla organizacji wypoczynku, a tym samym dla rozwoju 
turystyki wiejskiej. Respondenci znacznie wyżej ocenili walory przyrodnicze (4,4 
punktu, w skali 0-5, 5 ocena najwyższa) niż kulturowe (3,4 punktu), co w kontek-
ście oryginalności i autentyczności tych ostatnich budzi refleksję i skłania do dal-
szych badań. 
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UTILIZATION OF TOURIST ATTRACTIONS IN ROURAL TOURISM 
DEVELOPMENT (IN THE OPINION OF TOURISTS IN SOME BORDER 

COMMUNITIES OF THE EASTERN POLAND) 
 
 

Summary 
 
 The eastern areas of Poland are characterized by existence of interesting tourist 
attraction. This paper makes an attempt to present how these attractions are utilised for 
rural tourism development. Viewing above the results of empirical research carried out 
among the tourists spending their holidays there have also been presented. 
 

Translated by Agata Balińska 
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Wprowadzenie 
 
 Agroturystyka jako podstawowy segment turystyki wiejskiej podlega ciągłym 
obserwacjom. Ta pozarolnicza działalność wpisała się znakomicie w charakter pol-
skiej wsi, stając się nie tylko dodatkowym źródłem dochodów rodzin wiejskich, ale 
również szansą na ocalenie tożsamości terenów. Wizerunek wiejskości podtrzymuje 
się poprzez kształtowanie odpowiednich i przemyślanych produktów, pozwalają-
cych zachować sielski charakter otoczenia. Jednocześnie wszelkie prowadzone 
działania i inwestycje mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę krajo-
brazu, architektury oraz podtrzymanie regionalnych zwyczajów. Ta pozarolnicza 
działalność ma jeszcze jedną ważną zaletę – jest stosunkowa tania dla potencjalne-
go nabywcy. Z wypoczynku u agrogospodarzy najczęściej korzystają całe rodziny, 
niemniej wśród grupy gości odnotowuje się wzrost wypoczywającej młodzieży  
i seniorów, a także turystów zagranicznych.  
 Niniejszy artykuł stanowi wycinek pracy badawczej, której celem było 
uchwycenie najważniejszych czynników rozwoju agroturystyki na obszarach  
o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Opra-
cowanie ma zwrócić uwagę czytelnika na to, że położenie kwater na terenach  
o obniżonych wartościach środowiska przyrodniczego nie wpływa w znaczący 
sposób na oferowane tu formy wypoczynku, a całościowa wartość pakietu usług nie 
odbiega znacząco od konkurencyjnych jednostek w kraju. 
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1. Zakres opracowania i metody badawcze 
 
 Zakres przestrzenny prezentowanego opracowania obejmuje wybrane obszary 
województwa, w których rozwija się agroturystyka. Badania przeprowadzono w 14 
jego powiatach (aleksandrowskim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, gru-
dziądzkim, inowrocławskim, lipnowskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, 
sępoleńskim, toruńskim, wąbrzeskim, włocławskim i żnińskim). Doboru tych jed-
nostek dokonano na podstawie przeprowadzonej przez S. Iwickiego typologii gmin 
(po wcześniejszej ich klasyfikacji), gdzie ustalono ostatecznie trzy cechy diagno-
styczne (potencjał walorów wypoczynkowych, zagospodarowanie turystyczne  
i stopień przekształceń antropogenicznych) i w ramach każdej z nich wyróżniono 
trzy kategorie uwzględniające stopień ich przydatności do pełnienia funkcji tury-
stycznej. Zakres czasowy badań ogranicza się do statystycznego opisu stanu gospo-
darstw w 2005 roku. Badanie obejmowało całą interesującą nas zbiorowość, zatem 
miało charakter wyczerpujący. Jego rezultaty uzyskane zostały metodą badań tere-
nowych. Posłużono się sondażem diagnostycznym, biorąc pod uwagę różne gospo-
darstwa świadczące usługi agroturystyczne (gospodarstwa rolne i gospodarstwa 
nieprowadzące działalności rolniczej). Podstawowym narzędziem badawczym był 
kwestionariusz wywiadu, który wypełniono u 78 usługodawców. 
 Z uwagi na to, że wiele gospodarstw nie trudniło się działalnością rolniczą 
albo korzyści dochodowe czerpało z różnych źródeł zarobkowania niż produkcja 
rolna, podjęto decyzję o podzieleniu je na następujące grupy: gospodarstwa prowa-
dzące działalność wyłącznie rolniczą (56,4%), gospodarstwa prowadzące działal-
ność rolniczą razem z pozarolniczą (19,2%), gospodarstwa prowadzące tylko dzia-
łalność pozarolniczą (9,0%) i gospodarstwa nieprowadzące żadnej działalności 
(15,4%). W związku z częstą nadinterpretacją pojęcia agroturystyka niniejszy po-
dział znajduje swoje uzasadnienie. Pozwala on wyodrębnić jednostki, w których 
brak funkcji rolniczej kłóci się z istotą pojmowanej usługi.  
 
 
2. Wyniki badań 
 
 Cenę, którą trzeba zapłacić za proponowany wypoczynek, gospodarze uzależ-
niają od posiadanych zasobów oraz oczekiwań turystów. W tej kwestii starają się 
być plastyczni, proponując rozmaite warianty skorzystania ze swoich usług i jedno-
cześnie dostosowując do nich relatywnie korzystną opłatę. Za sam nocleg trzeba 
przeciętnie (w roku) zapłacić 21,60 zł. Nocleg z pełnym wyżywieniem kosztuje 
średnio 53,54 zł, a śniadanie z noclegiem 32,23 zł. Wykup obiadów proponują go-
spodarze za 14,59 zł (tabela 1). W ramach usług gastronomicznych za możliwość 
zamawiania tylko posiłków trzeba ponieść koszt blisko 35,00 zł, a okolicznościo-
wych poczęstunków 41,34 zł. Czternastu usługodawców domowe żywienie dosto-
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sowuje także dla gości z zewnątrz, za blisko 25,00 zł od osoby. Za napoje i domowe 
ciasta opłatę w kwocie przeciętnie 2 zł pobiera tylko troje usługodawców. 
 Analizując ofertę cenową w poszczególnych rodzajach gospodarstw, można 
zauważyć, iż najdroższą ofertę proponują usługodawcy prowadzący działalność 
wyłącznie pozarolniczą i nieprowadzący żadnej działalności (oprócz agroturystyki). 
U większości kwaterodawców średnia cena za omawiane usługi jest zdecydowanie 
większa w sezonie wakacyjnym, choć zarówno w nim, jak i poza sezonem starają 
się oni zmieniać ją w zależności od liczby gości i dni pobytu. Obniżenie ceny doty-
czy głównie samego noclegu, noclegu z pełnym wyżywieniem i śniadania z nocle-
giem. Natomiast w przypadku przygotowywania obiadów, okolicznościowych po-
częstunków czy posiłków dla gości z zewnątrz starają się oni nie manipulować ceną 
i utrzymywać ją na stałym poziomie. 
 Dla stałych gości, przebywających po raz trzeci i czwarty na dłuższy wypo-
czynek 78,2% gospodarstw (61) stosuje upusty rabatowe. Duża grupa, tj. 51 gospo-
darzy (65,4%), obniża cenę dla turystów chcących spędzić urlop powyżej siedmiu 
dni1. 
 Jednakże zdecydowana większość, bo 82,0% (64) stosuje upusty dla rodzin  
z dziećmi. Dotyczy to przede wszystkim dzieci do lat 3, które są zwolnione w 100% 
z noclegu i wyżywienia, a dzieci do lat 7 otrzymują 50% rabatu na posiłki. Dla 
młodzieży szkolnej obniżki przygotowało 49 gospodarstw (62,8%), zaś dla studen-
tów 42,3% respondentów. Emeryci i renciści mogą liczyć na upusty w 28 gospodar-
stwach (35,9%), a w zaledwie 22 (28,2%) stosowane są obniżki sezonowe.  
 

                                                 
1  J. Cichowska, Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przy-

rodniczych województwa kujawsko-pomorskiego, Rozprawa doktorska, Toruń 2008, s. 223. 
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Tabela 1 
 

Przeciętny koszt pobytu 1 osoby w kwaterze agroturystycznej (według wydzielonych 
rodzajów gospodarstw) 

 
Rodzaje 

gospodarstw 
wg prowadzo-
nej działalno-

ści 

Przeciętny koszt pobytu 1 osoby (w zł) w gospodarstwie: 
przeciętna 

cena w 
roku 

w tym (średnia) w okresie: *zmiany ceny w zależności od 
liczby gości 

*zmiany ceny w zależności od 
dni pobytu 

wakacyjno -
świątecznym 

poza 
sezonem 

wakacyjno -
świątecznym 

poza 
sezonem 

wakacyjno -
świątecznym 

poza 
sezonem 

- + +- - + +- - + +- - + +- 
tylko nocleg 

rolnicza 
42 

21,57 21,90 19,75 19 2 21 14 2 23 19 1 22 15 2 22 

rolnicza i 
pozarolnicza 

14 
20,67 20,87 20,33 11 0 3 10 0 4 10 0 4 9 0 5 

pozarolnicza 
5 

21,00 21,71 18,14 3 0 2 3 0 1 2 0 3 2 0 2 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
11 

23,25 23,25 22,42 6 0 5 6 0 5 8 0 3 8 0 3 

razem 
72 

21,60 21,89 20,13 39 2 31 33 2 33 39 1 32 34 2 32 

nocleg z pełnym wyżywieniem 
rolnicza 

29 
47,82 48,96 46,66 13 0 16 11 0 16 14 0 15 14 0 13 

rolnicza i 
pozarolnicza 

8 
51,00 56,00 51,00 6 0 2 6 0 2 5 0 3 5 0 3 

pozarolnicza 
4 

105,00 106,25 53,75 1 0 3 1 0 2 1 0 3 1 0 2 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
7 

50,71 50,71 50,71 3 0 4 3 0 4 5 0 2 5 0 2 

razem 
48 

53,54 55,16 48,65 23 0 25 21 0 24 25 0 23 25 0 20 

śniadanie z noclegiem 
rolnicza 

24 
28,52 29,10 27,48 8 0 16 6 0 17 8 0 16 8 0 15 

rolnicza i 
pozarolnicza 

6 
32,50 32,50 32,50 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 

pozarolnicza 
4 

55,50 56,75 54,25 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
6 

31,33 31,33 32,60 3 0 3 2 0 3 5 0 1 4 0 1 

razem 
40 

32,23 32,71 31,65 17 0 23 14 0 24 19 0 21 18 0 20 

tylko obiady 
rolnicza 

30 
14,66 14,66 14,14 10 0 20 7 0 21 11 0 19 8 0 20 

rolnicza i 
pozarolnicza 

9 
14,44 14,44 14,44 4 0 5 4 0 5 4 0 5 4 0 5 

pozarolnicza 
3 

17,66 18,33 17,66 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 
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nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
7 

13,14 13,14 11,71 3 0 4 2 0 4 4 0 3 3 0 3 

razem 
49 

14,59 14,63 14,06 18 0 31 14 0 32 20 0 29 16 0 30 

tylko posiłki na zamówienie 
rolnicza 

7 
31,43 31,43 31,43 3 0 4 3 0 4 3 0 4 3 0 4 

rolnicza i 
pozarolnicza 

1 
15,00 15,00 15,00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

pozarolnicza 
1 

30,00 30,00 30,00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
2 

55,00 55,00 55,00 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 

razem 
11 

34,09 34,09 34,09 3 0 8 3 0 8 4 0 7 4 0 7 

okolicznościowe poczęstunki 
rolnicza 

5 
40,00 40,00 34,00 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 

rolnicza i 
pozarolnicza 

4 
41,87 41,87 41,87 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 

pozarolnicza 
1 

10,00 10,00 10,00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
3 

53,33 53,33 53,33 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 0 3 

razem 
13 

41,34 41,34 39,03 0 2 11 0 2 11 0 1 12 0 1 12 

posiłki dla gości z zewnątrz 
rolnicza 

9 
17,88 17,88 17,88 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 

rolnicza i 
pozarolnicza 

3 
30,00 30,00 30,00 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 

pozarolnicza 
1 

45,00 45,00 45,00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
1 

50,00 50,00 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

razem 
14 

24,71 24,71 22,76 4 0 10 4 0 9 4 0 10 4 0 9 

napoje i domowe ciasta 
rolnicza 

2 
4,50 4,50 4,50 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

nieprowadzące 
żadnej działal-

ności 
1 

2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

razem 
3 

2 2 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 

*maleje „ – ”, rośnie „+”, nie zmienia się „+-” 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W cenę pakietu usług agroturystycznych wliczona jest zazwyczaj pozostała 
część poszczególnych jego elementów (atrakcje, możliwość wypożyczenia sprzętu 
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rekreacyjnego, organizacja wolnego czasu dla gości). Niemniej jednak są pewne 
elementy zaplecza materialnego, warunkującego i zapewniającego jakość pobytu  
w gospodarstwie (i poza nim), niewliczone w usługę komplementarną. Klienci 
zwracają na to szczególną uwagę. Chcą bowiem wiedzieć, czy w ramach wypo-
czynku będą ponosić dodatkowe koszty. Na podstawie zebranych informacji usta-
lono, że spośród wszystkich objętych badaniami kwater w 46,1% (36) nie ponosi 
się takich opłat; w 25,6% (20) trzeba zapłacić za jazdę konną z instruktorem  
(w zależności od długości lekcji: średnio 20-40 zł za godz.).; za przejażdżki bryczką 
pobierana jest opłata w 9,0% kwater (tj. 7) – średnio 100 zł, a za wędkowanie  
– w zależności od kg złowionej ryby – 8-10 zł (u 8 gospodarzy). W przypadku 18 
gospodarstw (tj. 23,1% ogółu) płaci się za różne charakterystyczne dla danego go-
spodarstwa atrakcje, m.in. saunę, leczenie niekonwencjonalne, organizowanie po-
lowań, przygotowanie ogniska, zwiedzanie prywatnego skansenu czy przejażdżki 
tramwajami konnymi2. 
 Na uwagę zasługuje fakt, iż obiekty kwaterodawców w większości przystoso-
wane są do całorocznego przyjmowania gości (69,2%) oraz w okresie świątecznym 
(56,4%). Dostarczają zatem domownikom korzyści finansowych przez cały rok. 
Rekompensują w ten sposób niskie dochody bieżące tych jednostek bądź straty 
wynikające z produkcji rolniczej. 
 Większe opłaty pobierane są głównie w gospodarstwach prowadzących dzia-
łalność pozarolniczą i nieprowadzących żadnej działalności. Działania te podykto-
wane są niedostatkami wynikającymi z braku produkcji rolniczej i w przypadku 
tych pierwszych gospodarstw – znacznie ciekawszą, bogatszą i wymagającą więk-
szego zainwestowania finansowego (w procesie początkowego kształtowania pro-
duktu) ofertą wypoczynku. Zauważono jednak, że nie zawsze wysoka cena wiązała 
się z lepszym poziomem usługi aniżeli proponowana niższa. Taka sytuacja dotyczy 
głównie gospodarstw, których właściciele żyją ze źródeł niezarobkowych. Dykto-
wali – co potwierdzają badania – wyższe kwoty za pobyt, często nieadekwatne do 
posiadanego zaplecza materialnego. Cena jest oczywiście czynnikiem, który deter-
minuje efektywność omawianej działalności, ale wtedy, kiedy przekazuje poten-
cjalnym klientom oczekiwania względem jakości produktu. Winna być zatem reali-
styczna w stosunku do reklamowanej wartości.  
 Gospodarze starają się też zapewnić turystom korzystne formy płatności, jed-
nak – dotknięci często niemiłymi doświadczeniami (niewywiązywaniem się  
z umów zapłaty i odmawianiem wcześniejszych rezerwacji ze strony gości) – prefe-
rują w większości przedpłaty. Tak wskazała grupa 60,0% ankietowanych (tj. 46 
gospodarstw). Zdecydowana większość respondentów przyjmuje za pobyt gotów-
kę z góry – 93,6% (73). Zaledwie 33,3% (26) wśród warunków zapłaty uwzględnia 
przelew, a tylko w dwóch gospodarstwach można uiścić opłatę za pomocą czeku. 

                                                 
2  Ibidem, s. 226. 
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Ogółem wszystkie formy płatności preferowało tylko jedno gospodarstwo, samą 
gotówkę 21, a tylko przelew dwa gospodarstwa. W pozostałych jednostkach dekla-
rujących usługi agroturystyczne odnotowano po dwa i trzy możliwe sposoby doko-
nania w nich zapłaty. W pierwszym przypadku chodzi o 41 gospodarzy (gotówka, 
przedpłaty – 28; gotówka, przelew -–10; przelew, przedpłaty – 3), a w drugim o 13 
(gotówka, przelew, przedpłaty – 11; gotówka, przelew, czek – 2)3. 
 Z uwagi na to, że zjawisko niewywiązywania się gości z należności za pobyt 
staje się coraz bardziej powszechne, duża grupa badanych podkreślała w luźnych 
rozmowach, iż zastanawia się nad wprowadzeniem przedpłat. Barierą, która ich 
powstrzymuje przed podjęciem takich kroków, jest poczucie, że od początku 
wprowadzają atmosferę nieufności wobec gościa i w ten sposób mogą zniechęcić 
go do przyjazdu. Wynika to również z wewnętrznych, często zakorzenionych war-
tości i najzwyklejszego poczucia wstydu. 
 
 
3. Ocena wyników badań własnych na tle wyników badań z literatury 
 
 Wyniki badań uwidoczniły, że cena za podstawowe usługi agroturystyczne 
kształtuje się na korzystnym dla turystów poziomie, zarówno średnia za nocleg oraz 
nocleg z pełnym wyżywieniem. Podobnie większych odstępstw cenowych nie za-
obserwowano w pracy M. Dębniewskiej i innych4. Co ciekawe, dane tych autorów 
pochodzą z 1998 roku, a więc albo ceny badanych usług są stosunkowo niskie, albo 
od lat utrzymują się na podobnym poziomie. Ponadto zbliżone kwoty prezentują  
K. Kryński i inni5, A. Balińska i I. Sikorska-Wolak6, a J. Broniec i D. Serafinowicz7 
wskazują nawet na niższe. Zbliżonych wartości doszukano się też w Atlasie turysty-
ki wiejskiej (PFTW „GG”)8. Stwierdzenie przez autorkę, że cena jest ogólnie przy-
stępna, zgadza się też z tym podawanym przez B. Kutkowską9, która dodaje, że tak 
                                                 

3  Ibidem, s. 272. 
4  Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, cz. I, Uwarun-

kowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne, red. M. Dębniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 51. 

5  Z. Kryński, B. Józefczyk, M. Kilar, Potencjał usługowy gospodarstw agroturystycznych 
w powiecie bieszczadzkim, w: Marketing w agroturystyce, red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wydaw-
nictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 106. 

6 A. Balińska, J. Sikorska-Wolak, Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej 
rozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 133, 112. 

7  J. Broniec, D. Serafinowicz, Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodu w gospodar-
stwie rolnym, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Świdnicy, Świdni-
ca 2002, s. 5. 

8  Atlas turystyki wiejskiej, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, „Gospodarstwa Gościn-
ne” 2003, Warszawa. 

9  B. Kutkowska, Podstawy rozwoju agroturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agrotu-
rystyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 149.  



Jolanta Cichowska 512 

naprawdę opłaty za usługę uzależnione są od rejonu i jego popularności. 
 Dla podniesienia atrakcyjności ofert gospodarze stosują ulgi dla turystów. 
Takie działania napotykamy w pracach: J. Broniec i K. Serockiej10 i B. Kutkow-
skiej. Na negocjowanie cen zwracają też uwagę E. Gurgul11, W. Warzocha i inni12 
oraz A. Balińska i I. Sikorska-Wolak. Jak wynika z badań u większości nie są one 
obligatoryjne i zmieniają się w ciągu sezonu. Najczęściej dotyczą rodzin z dziećmi, 
młodzieży i stałych gości. Zależą od wieku wypoczywających oraz długości dni 
pobytu. Niemniej pobiera się dodatkowe należności za niektóre atrakcje niewcho-
dzące w usługę komplementarną. Przejawy podobnych działań spotykamy w bada-
niach A. Dach i innych13, przy czym dane autorki tegoż opracowania dostarczyły 
informacji pozytywnych, że większość z nich jest wpisana jednak w całościowy 
nabywany pakiet. 
 
 
4. Wnioski 
 
 Oceniając cenę usług agroturystycznych na podstawie uzyskanych wyników, 
należy stwierdzić, że: 

1. Pozycję badanych obiektów na lokalnym rynku wzmacnia właściwe kształ-
towanie produktu agroturystycznego poprzez wpisanie jego głównych 
atrakcji w cenę całego pakietu usług. 

2. Pozytywnym aspektem przynoszącym wiązkę korzyści są stosowane upu-
sty rabatowe i relatywnie niska cena za pobyt. 

3. Wyższe koszty usługi wyodrębniono w gospodarstwach nieaktywnych rol-
niczo, co ma związek z rekompensatą, którą muszą ponieść za braki z tego 
wynikające (np. odnośnie żywienia gości i wprowadzania dodatkowych 
atrakcji niezwiązanych z produkcją rolną) lub też z uwagi na szybki zwrot 
zaangażowanych w rozwój gospodarstwa znacznych nakładów finanso-
wych. 

4. Szczególną zaletą większości gospodarstw jest całoroczność usługi, której 
towarzyszy stały dopływ gotówki, pozwalający zniwelować braki środków 

                                                 
10  J. Broniec, K. Serocka, Stan i możliwości rozwoju agroturystyki na terenie Dolnego Ślą-

ska, w: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, „Prace Naukowo-
Dydaktyczne”, zeszyt 15, Krosno 2005, s. 139.  

11  E. Gurgul, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu, Sekcja Wydawnictwa 
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 74. 

12  Z. Warzocha, D. Malinowska, W. Pawluiczuk, R. Szulc, J. Wakszyńska, Otoczenie spo-
łeczne, klienci i oferta gospodarstw agroturystycznych, Wyższa szkoła Agrobiznesu, Łomża 
2003, s. 53. 

13  A. Dach, J. Dach, M. Lipiński, Działalność turystyczna w gospodarstwach powiatu no-
wotomyskiego, w: Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Materiały konfe-
rencyjne, KCDRRiOW, Kraków 2001, s. 47. 
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otrzymywanych z samej produkcji rolnej lub uzupełniać je tym osobom, 
które nie chcą być rolnikami, ale swoją przyszłość wiążą z życiem na wsi. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Korzystna oferta cenowa badanych gospodarstw umożliwia osobom mniej 
zamożnym (i nie tylko) tanie spędzenie z urlopu w tutejszym środowisku pozamiej-
skim. W blisko połowie z nich atrakcje i dodatkowe usługi wliczone są w cenę 
podstawową, obejmującą nocleg i wyżywienie. Zatem goście, niezmuszeni szuka-
niem atrakcji poza nim, większość gotówki pozostawiają w kwaterach. Gospodarze 
wiedzą, że z punktu widzenia klienta jest to bardzo istotny składnik oferty. Podob-
nie jest w przypadku stosowanego przez nich systemu różnorodnych zniżek i ulg. 
Jest on przejawem pozytywnie postrzeganej przedsiębiorczości i jednocześnie 
czynnikiem marketingowym – implikującym długość pobytów.  
 
 

PACKET PRICE OF AGROTURISTICAL SERVICES ON AREAS  
OF LOWER NATURE VALUES OF KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE 

 
 

Summary 
 
 Executed research showed that in selected areas of kujawsko-pomorskie province, 
agrotourist business does not show significant price exceptions from the services of the 
same profile in other parts of the country. It is a cheap way of recreation and , at the 
same time, available for the wide range of customers. It is characterized by the yearlong 
offer. In the price (bed and meals) some other attractions are often included, and that 
values the quality of the service; this feature is very attractive to pottencional customer. 
To vary the product, the service providers propose beneficial system of discounts and 
grace, by innovating different forms of payment for the stay. They try to be flexible and 
adjust already innovated discounts to the profile of the guests, visiting the places. 
 

Translated by Jolanta Cichowska 
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POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI A REALNY STAN ROZWOJU TURYSTYKI 
WIEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM – WYBRANE ASPEKTY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Mimo wielopłaszczyznowych problemów, z jakimi borykają się tereny wiej-
skie, istnieje wiele pozytywnych przykładów inicjatyw, które, bazując na lokalnych 
zasobach, stymulują rozwój lokalny. Do najważniejszych cech wyróżniających woj. 
podkarpackie na tle innych regionów kraju należy zaliczyć naturalne walory przy-
rodniczo-krajobrazowe oraz bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe, z licznymi 
zabytkami i lokalnym folklorem. Atuty te – w połączeniu z rozdrobnioną strukturą 
gospodarstw rolnych oraz wysokim poziomem bezrobocia i postępującym zuboże-
niem mieszkańców podkarpackich wsi – skłaniają do poszukiwania alternatywnych 
źródeł dochodu, wśród których coraz ważniejszą rolę pełni turystyka wiejska.  
 Pomimo iż turystyka stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju ob-
szarów wiejskich woj. podkarpackiego, struktura subproduktu turystycznego wciąż 
jeszcze jest słabo rozwinięta i nie zawsze dostosowana do wzrastających wymagań 
przyjeżdżających na Podkarpacie gości. Wciąż również można wskazać wiele gmin, 
które – mimo naturalnych predyspozycji – nie rozwinęły w ogóle albo rozwinęły  
w bardzo ograniczonym zakresie tę formę przedsiębiorczości.  
 Celem opracowania jest przedstawienie wybranych elementów potencjału 
turystycznego podkarpackiej wsi oraz zaprezentowanie poziomu ich wykorzystania. 
Na tle rozważań teoretycznych oraz charakterystyki turystyki wiejskiej w woj. pod-
karpackim w opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowa-
dzonych na próbie 300 mieszkańców woj. podkarpackiego w drugim kwartale 2009 
roku. Badaniami objęto 20 gmin, które – mimo potencjalnych możliwości do rozwi-
jania przedsięwzięć w zakresie turystyki wiejskiej – mają stosunkowo słabo rozwi-
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niętą tę formę przedsiębiorczości. Badania przeprowadzono metodą wywiadu bez-
pośredniego z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Respondentów do 
próby dobierano na zasadzie doboru nielosowego kwotowego z uwzględnieniem ich 
wieku i miejsca zamieszkania. 
 
 
1. Istota turystyki wiejskiej  
 
 Turystyka wiejska dotyczy głównie turystyki w gminach wiejskich, poza ob-
szarami specjalnymi, jak np. tereny plażowe, okolice jezior, uzdrowiska czy znane 
miejscowości górskie, w obrębie których usługi oferowane są w sposób masowy. 
Według M. Drzewieckiego obejmuje ona „różnorodne formy wypoczynku na ob-
szarach wiejskich i jest najszerszym spośród zbliżonych do niego pojęć, takich jak: 
turystyka farmerska, zielona ekoturystyka i agroturystyka”1. 
 Obszarowy produkt turystyczny składa się z dwóch kategorii ekonomicznych, 
a mianowicie dóbr i urządzeń turystycznych oraz usług. W strukturze produktu 
turystycznego wyróżnia się dwie podstawowe grupy składowe: 

 dobra podstawowe (walory turystyczne), 
 dobra komplementarne (infrastrukturę turystyczną)2. 

 Atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich zależy w pierwszej kolejności 
od oferty pierwotnej, tzn. zbioru specyficznych cech i elementów wyróżniających 
ten teren ze względu na swoją lokalizację geograficzną, posiadane walory przyrod-
niczo-krajobrazowe (np. ukształtowanie powierzchni, naturalne akweny, rezerwaty 
przyrody), klimatyczne i historyczne. Dodatkowo walory turystyczne w coraz więk-
szym stopniu determinowane są czynnikami antropogenicznymi, które mogą mieć 
charakter wzbogacający i kompensujący (walory krajoznawcze) lub destrukcyjny 
(dewastacja środowiska). Pozytywne przejawy działalności człowieka, jak np. przy-
jazny środowisku krajobraz rolniczy, atrakcyjny wygląd wsi, zabytki kultury du-
chowej, są integralnym elementem pomyślnej oferty wypoczynkowej. 
 Turystyka wiejska określana jest mianem stymulatora rozwoju terenów wiej-
skich, głównie ze względu na stwarzanie możliwości dodatkowych dochodów dla 
mieszkańców wsi. Dzięki dopływowi środków spoza rolnictwa powiększa się kapi-
tał własny, który umożliwia dokonywanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych,  
a więc ulega poprawie wiejska infrastruktura. Odnosi się to nie tylko do infrastruk-
tury turystycznej, której rozwój kreuje nowe miejsca pracy dla osób zajmujących 
się bezpośrednio obsługą turystów, ale także rozwijają się tzw. usługi okołotury-
styczne, np. gastronomiczne, remontowo-budowlane, przewodnickie itp.  
                                                 

1  M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Wyd. Ośrodek Organizacyjny, Bydgoszcz 2001,  
s. 12. 

2  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 111–
116. 
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 Szczególnie ważną formę turystyki wiejskiej, zwłaszcza na terenach o roz-
drobnionej strukturze agrarnej, do jakich bez wątpienia należy Podkarpacie, stanowi 
agroturystyka. Umożliwia ona związek turysty z gospodarstwem rolnym, obejmuje 
czynny wypoczynek w otoczeniu przyrodniczym gospodarstwa oraz korzystanie  
z jego produkcji i usług. Jako jedna z niewielu form pozarolniczej działalności sty-
muluje rozwój rolnictwa, stwarzając korzystny rynek zbytu surowców i produktów 
rolniczych, a poprzez wynajem kwater i świadczenie usług – zwiększa dochody 
osobiste rolnika. W ten sposób staje się ważnym, alternatywnym wobec rolnictwa, 
źródłem dochodu. Jednocześnie ważny jest wpływ agroturystyki na zwiększenie 
atrakcyjności i aktywności gospodarczej całych środowisk lokalnych. 
 Oprócz korzyści ekonomicznych agroturystyka dostarcza także znacznych 
korzyści społecznych w postaci rozwoju zaplecza kulturalnego i rozrywkowego, 
utrzymania służb lokalnych (transport i służba zdrowia), zwiększenia poczucia 
tożsamości społecznej czy odrodzenia miejscowych obyczajów, wyrobów rze-
mieślniczych i tożsamości kulturowej. Wśród innych zalet korzystnie wpływają-
cych na rozwój lokalny należy wskazać ponadto na mobilizację do podnoszenia 
kwalifikacji i umożliwienie wykorzystania potencjału ludzkiego, przeciwdziałanie 
masowemu odpływowi ludności z terenów wiejskich, czy też większą troskę miesz-
kańców wsi o poprawienie estetyki w domu i wokół domu oraz zwiększenie dbało-
ści o środowisko naturalne.  
 Ten rozległy obszar oddziaływań wskazuje na wszechstronność i wielowąt-
kowość działań, pozwalających wykorzystać i spożytkować, a jednocześnie po-
mnożyć lokalne zasoby, stanowiące swoisty potencjał rozwoju turystyki wiejskiej.  
 
 
2. Potencjał turystyczny Podkarpacia w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej 
 
 Do najważniejszych cech wyróżniających woj. podkarpackie na tle innych 
regionów kraju należy zaliczyć naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz 
bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe z licznymi zabytkami i lokalnym folklo-
rem. Odnosi się to w sposób szczególny do obszarów wiejskich, charakteryzujących 
się rozdrobnioną strukturą gospodarstw rolnych. Atutem Podkarpacia w kontekście 
rozwoju turystyki jest jego położenie na wschodnich granicach Unii Europejskiej, 
co stwarza szerokie możliwości rozwijania współpracy partnerskiej, na przykład  
z sąsiednimi krajami oraz przyciąga przygranicznych turystów.  
 Podstawowe znaczenie, szczególnie dla rozwoju turystyki wiejskiej, ma czyste 
środowisko naturalne oraz przyrodnicze bogactwo regionu, a także bogate dziedzic-
two kulturowe (liczne zabytkowe obiekty sakralne–kościoły i cerkwie, starodawne 
zagrody mieszkalne itp.). Wśród swoistych „perełek” Podkarpacia należy wskazać: 
Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, Szlak 
Dobrego Wojaka Szwejka, Szlak Forteczny czy Szlak Naftowy, a także współcze-
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sną kulturę regionu (np. twórcy ludowi, środowiska artystyczne i intelektualne, 
szlaki rowerowe, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne). O atrakcyjności województwa 
podkarpackiego świadczą liczne tereny podgórskie i górskie, duże kompleksy leśne, 
bogata flora i fauna. Największym atutem Podkarpacia w kontekście rozwoju usług 
turystycznych są jednak Bieszczady, które mają to do siebie, że trudno wobec nich 
pozostać obojętnym. „Są górami, w których warto przebywać o każdej porze roku: 
wiosną – kiedy przyroda budzi się do życia; w pełni lata – gdy barwnym kobiercem 
kwiatów pokrywają się śródleśne polany i wysokie połoniny, jesienią – gdy prze-
barwiają się liście drzew i wreszcie zimą – kiedy krzyżujące się na śniegu tropy 
wilczych watah przyprawiają o dreszcz emocji”3. Unikalność i atrakcyjność oferty 
sprawiła, że w powiatach bieszczadzkim, krośnieńskim, leskim i sanockim zlokali-
zowanych jest ponad 40% wszystkich turystycznych obiektów zbiorowego zakwa-
terowania. 
 Według GUS na turystów w województwie podkarpackim czeka ponad 330 
obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania, czyli około 5 proc. działają-
cych w kraju, oferujących ponad 20 tys. miejsc noclegowych. Wśród 159 gmin 
województwa w 72 (45,3%) nie istniał ani jeden turystyczny obiekt zbiorowego 
zakwaterowania. Z atrakcyjnej oferty turystycznej podkarpackiej wsi korzystają nie 
tylko krajowi, ale także zagraniczni turyści, zwłaszcza z Ukrainy, Niemiec, Izraela, 
Francji i Wielkiej Brytanii. Wśród około 1100 gospodarstw prowadzących działal-
ność w woj. podkarpackim w zakresie turystyki wiejskiej ponad 600 ma charakter 
gospodarstw typowo agroturystycznych, które ściśle współpracują z Podkarpackim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Łącznie oferują ponad 2300 
pokoi, w których jest ponad 6000 miejsc noclegowych. Tendencje zmian w liczbie 
gospodarstw agroturystycznych na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawiono  
w tabeli 1. 
 Dane zawarte w tabeli wskazują na stałą tendencję wzrostową w zakresie 
oferty agroturystycznej w woj. podkarpackim na przestrzeni 10 ostatnich lat. Jedy-
nie w 2009 roku odnotowano spadek liczby gospodarstw, co wynika z faktu wyco-
fania się kilku właścicieli małych gospodarstw agroturystycznych, którzy osiągnęli 
już podeszły wiek. Jednak liczba miejsc noclegowych ulega systematycznemu 
wzrostowi, co wynika ze zwiększania skali działania oraz rozpoczynania działalno-
ści przez nowych, zazwyczaj młodych kwaterodawców, którzy działają na szerszą 
skalę aniżeli dotychczasowi.  
 

                                                 
3  T. Budziński, op.cit., s. 14. 



Potencjalne możliwości a realny stan rozwoju turystyki … 519

Tabela 1 
 

Zmiany ilościowe z zakresie oferty agroturystycznej woj. podkarpackiego  
na przestrzeni ostatnich lat 2000–2009 

 

Wyszczególnienie 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Liczba gospodarstw agrotu-
rystycznych 

418 510 577 617 630 628 

Liczba miejsc noclegowych 3520 4329 5175 5748 5931 6006 
 
Źródło: na podstawie danych z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale. 
 
 Należy przy tym podkreślić, że w woj. podkarpackim przeważają gospodar-
stwa świadczące usługi o charakterze całorocznym – (blisko 90%), znacznie mniej 
jest gospodarstw przyjmujących gości sezonowo, np. w miesiącach letnich (z wyko-
rzystaniem pól namiotowych) czy zimowych na terenach górskich.  
 Analizując ogólny stan ilościowy bazy turystycznej woj. podkarpackiego, 
zauważa się jednak tzw. białe plany. Mimo że czynniki przyrodnicze i kulturowe 
predysponują większość wiejskich gmin województwa podkarpackiego do pełnienia 
funkcji turystycznej, to jednak nie zawsze są one skorelowane ze stopniem rozwoju 
tych usług. Dowodem mogą być gminy, które mimo posiadanych wysokich walo-
rów naturalnych nie rozwinęły bądź rozwinęły w bardzo ograniczonym zakresie 
funkcję turystyczną. Do gmin szczególnie predysponowanych do rozwoju turystyki 
wiejskiej należy zaliczyć te, które spełniają największą liczbę kryteriów tzw. Wiej-
skiej Przestrzeni Rekreacyjnej (WPR)4, to jest pięć spośród sześciu możliwych 
cech. Takich gmin w woj. podkarpackim jest 18, co stanowi 12,6% całej populacji5. 
Należy podkreślić, że w wyodrębnionej grupie znajduje się stosunkowo niewiele, 
bo zaledwie siedem gmin, które mają dobrze rozwiniętą funkcję turystyczną,  
o czym świadczy wysoka wartość wskaźnika Charvata, określającego stopień peł-
nienia funkcji turystycznej. Wśród nich zdecydowanie dominuje gmina Solina. 
Analiza zależności z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy 
stopniem pełnienia funkcji turystycznej (jako miarę stopnia pełnienia funkcji tury-
stycznej przyjęto wartość wskaźnika Charvata) a potencjałem walorów przyrodni-
czych (jako miarę przyjęto umownie liczbę spełnianych kryteriów WPR, zakłada-

                                                 
4  M. Drzewiecki, Wiejska…, op.cit., s. 97. 
5  W. Szopiński, W. Kuźniar, L. Kaliszczak, Diagnoza przyrodniczych predyspozycji do 

pełnienia funkcji turystycznej a stopień rozwoju turystyki – proces wyboru gmin, w: Rola władz 
samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na 
przykładzie województwa podkarpackiego, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Rzeszów 2007, s. 109. 
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jąc, że ma charakter mierzalny). nie wykazała statystycznie istotnej zależności6. 
Analizując wpływ sześciu kolejnych cech kształtujących wskaźnik waloryzacji 
wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej, dostrzega się jedynie umiarkowaną korelację 
dodatnią pomiędzy stopniem rozwoju funkcji turystycznej a udziałem wód w po-
wierzchni gminy. Wysoka liczba posiadanych cech WPR (5 lub 4) nie warunkuje 
zatem rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich woj. podkarpackiego. 
 
 
3. Ocena atrakcyjności wybranych walorów woj. podkarpackiego w kontekście 
rozwoju turystyki wiejskiej w świetle wyników badań ankietowych 
 
 Walory turystyczne w sposób ogólny można określić jako specyficzne cechy  
i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które 
stanowią przedmiot zainteresowania turystów. Cechy walorów ma zatem takie śro-
dowisko przyrodnicze, które jest atrakcyjne z punktu widzenia turystycznego przez 
aktualne i potencjalne rynki docelowe. Walory te w odniesieniu do rozwoju tury-
styki wiejskiej w woj. podkarpackim tworzy, o czym już wspomniano w opracowa-
niu, przede wszystkim środowisko przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturo-
we. Ocenę atrakcyjności wybranych cech produktu turystycznego badanych gmin 
woj. podkarpackiego, w których funkcja turystyczna jest jeszcze słabo rozwinięta  
w opinii mieszkańców, przedstawiono w tabeli 2.  
 

Tabela 2 
 

Atrakcyjność wybranych cech kształtujących jakość turystyki wiejskiej  
w woj. podkarpackim w opinii mieszkańców (średnia ocena w skali 1-7,  

gdzie 1 oznacza niską atrakcyjność, a 7 – wyjątkowo wysoką) 
 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek 

18-24 25-39 40-59 60 i więcej 

Walory środowiska naturalnego 

Bogate dziedzictwo kulturowe 

Events marketing 

Architektura dawna i nowa:  

Usługi gastronomiczne 

Poziom infrastruktury technicznej 

Oferta bazy turystycznej 

5,18 

4,78 

4,47 

4,39 

3,80 

3,78 

3,18 

5,11 

4,34 

4,00 

4,30 

3,71 

3,80 

3,00 

5,23 

4,79 

4,34 

4,37 

3,67 

3,48 

3,19 

5,16 

4,92 

4,51 

4,19 

3,91 

3,82 

3,20 

5,20 

4,96 

4,65 

4,71 

3,69 

3,98 

3,14 
 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 
 

                                                 
6  Ibidem, s. 110. 
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 Jako najbardziej atrakcyjną cechę – predysponującą gminy wiejskie woj. pod-
karpackiego do rozwoju turystyki wiejskiej – badani respondenci wskazali bogate 
walory środowiska naturalnego (góry, rzeki, jeziora), które są szczególnie ważne  
w rozwoju tej formy usług turystycznych, a zwłaszcza agroturystyki. Stosunkowo 
wysokie oceny uzyskały również cechy kształtujące bogactwo kulturowe badanych 
gmin, powiązane przede wszystkim z lokalnym folklorem, rzemiosłem, gwarą, 
religią, tradycją itp., a także obiekty architektury dawnej i nowej (obecność pała-
ców, zabytkowych kościołów i cerkwi, typowe style architektoniczne). Stosukowo 
wysokie oceny uzyskały również działania w ramach events marketingu, obejmują-
ce wszelkie formy aktywności odnoszące się do organizowania imprez bądź akcji, 
głównie o charakterze kulturalnym.  
 Respondenci wskazywali najczęściej na różnego rodzaju koncerty, festyny 
oraz obchody okolicznościowych wydarzeń. Działania te wspomagają kształtowa-
nie tożsamości jednostek terytorialnych, kreując tym samym ich turystyczny wize-
runek. Pozostałe badane cechy kształtujące potencjał turystyczny badanych gmin, to 
jest usługi gastronomiczne i poziom infrastruktury technicznej, zostały ocenione na 
stosunkowo średnim poziomie. Najniżej uplasowała się oferta bazy turystycznej, co 
wynika z faktu, że badane jednostki mają bardzo ograniczony poziom rozwoju 
usług turystycznych na swoim terenie. Analizując badane zjawisko ze względu na 
cechy osobowe respondentów, zauważa się wraz z wiekiem coraz wyższe oceny  
w odniesieniu do bogatych walorów kulturowych oraz intensywności działań w 
zakresie events marketingu.  
 Poza oceną atrakcyjności wybranych walorów turystycznych badani wypo-
wiedzieli się także w zakresie potrzeby rozwoju turystyki wiejskiej w swojej gminie 
(tabela 3). 
 

Tabela 3 
 

Opinie na temat potrzeby rozwoju turystyki wiejskiej na poziomie gminy (w %) 
 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek 

18-24 25-39 40-59 60 i więcej 
zdecydowanie tak 
raczej tak 
raczej nie 
zdecydowanie nie 

29,7 
44,3 
22,7 

3,3 

27,1 
42,9 
27,1 

2,9 

34,9 
36,0 
25,6 

3,5 

28,4 
49,5 
16,8 

5,3 

26,5 
44,9 
22,4 

4,1 
 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 Badania wykazały, że prawie 75% badanych widzi potrzebę rozwoju turystyki 
wiejskiej w swojej gminie, w tym zwłaszcza w obszarze agroturystyki. Zaledwie 
niewielki odsetek respondentów zdecydowanie wyklucza taką potrzebę. Najwięk-
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szy odsetek zdecydowanie popierających rozwój usług turystycznych zauważa się 
w grupie wiekowej 25-39 lat. Część z nich, posiadając wolne zasoby mieszkaniowe, 
sama rozważa rozpoczęcie „biznesu turystycznego”. Należy podkreślić, że właśnie 
w tej grupie wiekowej zauważa się równocześnie największe oczekiwania w zakre-
sie pomocy władz samorządowych (tabela 4). 
 

Tabela 4 
 

Preferowany stosunek władz odnośnie do rozwoju turystyki wiejskiej (w %) 
 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wiek 

18-24 25-39 40-59 60 i więcej 

uznać to za priorytetowy cel rozwoju 

wspierać na równi z innymi formami 

przedsiębiorczości 

nie angażować się z jej rozwój: 

- ponieważ nie ma predyspozycji 

- jest już wystarczająco rozwinięta 

24,7 

 

62,0 

13,3 

10,7 

2,6 

22,9 

 

57,1 

20,0 

17,1 

2,3 

32,6 

 

52,3 

15,1 

12,8 

2,3 

20,0 

 

70,5 

9,5 

5,3 

4,2 

22,4 

 

67,3 

10,3 

8,2 

2,1 
 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 
 
 Jak wynika z zaprezentowanych danych, średnio co czwarty respondent uzna-
je, że rozwijanie przedsięwzięć turystycznych powinno stanowić priorytetowy kie-
runek rozwoju gminy, natomiast ponad 60% jest zdania, że rozwój turystyki  
w gminie powinien być wspierany przez władze samorządowe na równi z innymi 
formami przedsiębiorczości. Zaledwie co siódmy badany mieszkaniec nie widzi 
potrzeby angażowania się władz lokalnych w stymulowanie rozwoju turystyki wiej-
skiej. 
 
 
Podsumowanie  
 
 W odniesieniu do obszarów wiejskich województwa podkarpackiego występu-
je sytuacja specyficzna. Pomimo że obszary te często dysponują licznymi walorami, 
głównie o charakterze przyrodniczym i kulturowym, które mogłyby stać się atrak-
cjami turystycznymi, to jednak nie zawsze są one dostrzegane i doceniane przez 
mieszkańców. Potencjał obszarów wiejskich woj. podkarpackiego jest ogromny, 
jednak słabo wykorzystywany, a jedną z istotnych słabości turystyki wiejskiej jest 
brak wyrazistego wizerunku. Przyczyną tego jest niedostatek produktów o odrębnej 
tożsamości, budowanych na podstawie dopracowanych atrakcji. Jednak tereny 
wiejskie są bogate w walory, na bazie których można tworzyć produkty turystyczne 
posiadające wizerunek i tożsamość, np.: malownicza przyroda, piękne góry, archi-
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tektura (tradycyjna i drewniana), folklor, obrzędy, zwyczaje, kuchnia regionalna, 
tradycje produkcji rolnej, dworki, pałace itp. 
 Zakładając, że turystyka wiejska jest tak samo jak całe zjawisko turystyki 
odbiciem lub też wytworem współczesnego świata, jej rozwój zależeć będzie od 
dalszego formowania się całokształtu życia ludzi, którzy są potencjalnie zaintere-
sowani jej uprawianiem. Należą do nich zarówno aktualni i potencjalni usługodaw-
cy związani z prowadzeniem działalności turystycznej, jak również aktualni i po-
tencjalni nabywcy usług, którymi są przede wszystkim mieszkańcy miast. Zaintere-
sowanie lokalnej społeczności rozwojem turystyki wiejskiej z jednej strony, w po-
łączeniu ze zmianą systemu wartości, postaw i zachowań konsumentów XXI wieku 
(m.in. ekologizacja i serwicyzacja konsumpcji) pozwalają na stwierdzenie, że  
w najbliższych latach potencjał turystyczny gmin wiejskich woj. podkarpackiego 
zostanie bardziej wykorzystany, zwłaszcza w obszarze agro- i ekoturystyki.  
 Warunkiem ich rozwoju jest jednak przygotowanie zespołu usług, zajęć oraz 
urządzeń bazujących na charakterystycznych dla wsi i rolnictwa cechach i warto-
ściach, które rolnicy sprzedają turystom w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie 
rekreacji i spędzania wolnego czasu. Przygotowanie to powinno bazować na wyko-
rzystaniu istniejących zasobów i przystosowaniu ich do zaspokojenia wzrastających 
potrzeb turystów. 
 
 

POTENTIAL CAPABILITIES AND REAL STATE OF DEVELOPMENT  
OF RURAL TOURISM IN PODKARPACKIE VOIVODESHIP  

– SELECTED ASPECTS 
 
 

Summary 
 
 Despite the fact, that natural and cultural factors predispose the majority of rural 
communes of Podkarpackie voivodeship to serve a tourism function, nevertheless they 
are not always correlated with the level of development of these services. Some of 
communes despite natural predispositions did not develop at all, or to a small degree 
these services, which can become an opportunity for local development growth. The 
survey research conducted in 2009 on a sample of 300 respondents – inhabitants of 
selected rural communes show, that three out of four respondents see a necessity for 
tourism development in their commune. On the average every fourth surveyed person 
stresses, that tourism development should be a priority goal of commune’s activities in 
the forthcoming years.  
 

Translated by Wiesława Kuźniar 
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Wprowadzenie 
 
 Przy rozważaniach dotyczących zagadnienia turystyki w ogóle, a szczególnie 
turystyki wiejskiej, zawsze występuje pytanie, co właściwie wzbudza zamiar poby-
tu czy przebywania na wsi. Niektórzy preferują wyjazd na wieś, by odejść od zgieł-
ku i chaosu miasta, inni – bo mają możliwość realnego obcowania z naturą. Są też  
i tacy, którzy przyjeżdżają tutaj z określonym sentymentem. Można by nawet wy-
różnić i taką grupę, która jest ciekawa życia na wsi. Nie można przy tym pominąć 
faktu, że decyzja jest efektem uwzględnienia nie jednego, ale kilku aspektów. Stąd  
i różne segmenty czy nisze zainteresowanych. Spośród turystów przebywających na 
wsi wydzielić można trzy podstawowe grupy. Pierwsza to przybywający, którzy 
zarezerwowali na wsi kwaterę, drugą tworzą turyści wędrujący, czyli tylko prze-
mierzający teren wsi, a trzecią tworzą posiadacze domów letniskowych czy też tzw. 
drugich domów. Wieloletnie obserwacje dowodzą, że na terenie Gór Złotych pobyt 
na wsi reprezentantów trzeciej z wskazanych grup to głównie:  

 weekend, a w szczególności tzw. długie weekendy,  
 okres wakacji – najczęściej letnich i to zazwyczaj kilka, niekiedy kilkana-

ście dni,  
 dłuższy pobyt kilkutygodniowy, a nawet wielomiesięczny, gdy chodzi  

o drugie domy.  
 Uogólniając i generalizując problem pobytu na wsi, należy stwierdzić, że do-
minującym i jednocześnie zsyntetyzowanym powodem pobytu na wsi jest chęć 
poznawania. Nie wnikając w szczegółową istotę procesu, przyjmuje się, że głów-
nym i zarazem wiodącym aspektem jest postać „prawdziwej” wsi. Zasadniczą zaś 
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atrakcją czy osobliwością jest tzw. „wiejskość”, którą – według Majewskiego1  
– tworzy przyroda, krajobraz wiejski oraz środowisko kulturowe.  
 Uznaje się, że to właśnie środowisko kulturowe, jego aspekty materialne czy 
niematerialne, są zasadniczym markerem wyrazu jednostki. Stąd i następujący pro-
blem – czy w rozpatrywanych jednostkach istnieją, może nawet i cząstkowo, ele-
menty ukształtowanego środowiska. Gdyby nawet elementy pierwotne uległy de-
formacji czy degradacji, to interesująca jest „tożsamość nowa”, czyli według 
Myczkowskiego2 całokształt współczesnych treści, form oraz funkcji, które albo są 
kontynuacją, albo efektem odrzucenia ciągłości składowych tożsamości miejsca; 
konkretyzując – czy istnieją formy, które: 

 przesiąknięte są tradycją,  
 są elementem bądź to luźno kojarzącym się z określonym układem, bądź 

też całkowicie obce, w żaden sposób nieskorelowane ze specyfiką miejsca.  
 Zwraca się też uwagę i na inny aspekt. Chodzi mianowicie o to, że Polska  
i Czechosłowacja aż do roku 1991, kiedy to utworzono pierwsze przejście granicz-
ne (mały ruch graniczny i jednocześnie turystyczne przejście graniczne) na Przełę-
czy Lądeckiej, były od siebie całkowicie odseparowane. Późniejsze wstąpienie 
Polski i już Republiki Czeskiej do UE, a w roku 2007 do strefy Schengen, zmienia 
znaczenie granicy państwowej. Obecnie turysta polski czy zagraniczny, posiadając 
stosowne dokumenty, może praktycznie w każdym dowolnym miejscu przejść na 
teren sąsiedniego kraju. W tym kontekście pytanie o tożsamość miejsca staje się 
pytaniem o atrakcyjność oferty, o istotność zainteresowania miejscem, a w dalszej 
kolejności – wyrażeniem zamiaru przyjazdu czy już decyzją wyboru miejsca poby-
tu.  
 Obszarem badań jest teren pogranicza, obejmujący swym zasięgiem połu-
dniowy stok Gór Złotych, który administracyjnie przynależy do gminy Lądek 
Zdrój, powiat Kłodzko, województwo dolnośląskie. Terytorium, które przedstawio-
ne jest na rysunku 1, obejmuje następujące miejscowości:  

 Orłowiec, gdzie główna droga wiejska prowadzi do Przełęczy Różaniec,  
a w dalszym kierunku przez nieistniejącą osadę Růženiec do miejscowości 
Bilá Voda, która z polską wsią Kamienica tworzy jeden zespolony 
organizm osadniczy i sąsiaduje z Złotym Stokiem;  

 Wójtówka, do której skomunikowanie istnieje bądź z Orłowca (szlakiem 
turystycznym) bądź z drogi łączącej Lądek Zdrój ze Złotym Stokiem; 

 Lutnia, gdzie dwie drogi łączą się na granicznej Przełęczy Lądeckiej i dalej 
już jednym traktem można dotrzeć do miejscowości Travná i dalej do mia-
steczka Javornik; 

                                                 
1  J. Majewski, Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2000, 

s. 7–11. 
2 Z. Myczkowski, Tożsamość miejsca w krajobrazie strefy podmiejskiej obszaru chronio-

nego, Mat. V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław 2002, s. 8–14. 
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 Wrzosówka i Karpno – miejscowości współcześnie niezamieszkałe. 
Możliwa, aczkolwiek bardzo trudna, jest jeszcze identyfikacja fragmentów, 
względnie ruin czy tylko przyziemi byłych domostw. 

 

 
 

Rys 1. Terytorium badań 

Źródło: opracowanie własne. 
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1. Charakterystyka potencjału i współczesnych form zagospodarowania wsi 
granicznych  
 
 W pierwszym rzędzie wskazuje się, że wszystkie obiekty rozważań przynależą 
do zbioru jednostek, które tworzą specyficzną charakterystykę kłodzkich wsi 
granicznych3. Wyjaśniając szczegółowiej – wszystkie wsie przygraniczne  
o istotniejszym, tj. większym niż ok. 150 mieszkańców zaludnieniu w roku 1939, 
dziś zamieszkałe są przez nie więcej niż 25-30% stanu ówczesnego. Natomiast wsie 
mniejsze, czyli ok. 100-150 mieszkańców, dziś są tylko trudno już 
identyfikowalnymi ruinami albo i nawet fragmentami przyziemi czy piwnic byłych 
obejść. W przypadku rozważanych jednostek zjawisko potwierdza dynamika zmian 
zaludnienia jednostek (rysunek 2).  
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Rys. 2. Dynamika zaludnienia wsi Gór Złotych w latach 1933–2004 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
3  J. Oleszek, Znaczenie niektórych czynników sprawczych przekształceń struktur funkcjo-

nalnych osadnictwa wiejskiego Kotliny Kłodzkiej, w: Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, red. B. Górz, UMCS 
Lublin 2000 , s. 243–252. 



Turystyka wiejska pogranicza polsko-czeskiego … 529

 Nietrudno zauważyć, że trend, którego początkiem jest stan roku 1933, 
wykazuje niewielki spadek zaludnienia. Już od drugiej połowy lat 40. ubiegłego 
wieku wsie zostały zaludnione w wymiarze nie większym niż 1/2 stanu przeszłego. 
Interpretując to zjawisko, należy stwierdzić, że zastany potencjał był po prostu za 
duży. Wraz z innymi zjawiskami czy procesami występującymi w ramach akcji 
osiedleńczej tego typu zjawisko to niewątpliwie istotna przyczyna chociażby braku 
zainteresowania pozostawionym potencjałem W późniejszym okresie następował 
brak użytkowania, a w konsekwencji – dewastacja. Fakt ten aż nadto dokumentuje 
współczesna sytuacja Wrzosówki. To tutaj w okresie międzywojennym istniała 
jeszcze 4-klasowa szkoła, młyn, gospoda oraz obiekt straży granicznej. We wsi 
mieszkało ok. 85 ludzi. Po roku 1945 mieszkało tutaj 11 osób, a w 1970 było jedy-
nie dwoje ludzi. W latach 1970-1980 próbowano prowadzić usługowy wypas  
– początkowo bydła, a później owiec pochodzących z Podhala4. Nie zdołano jed-
nakże uratować organizmu osadniczego. Po ówczesnej zabudowie zachowany jest, 
wyremontowany w roku 2001, mały kościół pw. św. Karola Boromeusza.  
 Aktualnie realizowane studia terenowe pozwoliły zaobserwować ciekawy 
układ zadrzewień czy zakrzaczeń. Ich uporządkowana, bo liniowo uformowana 
forma sugeruje, że pierwowzorem układu była klasyczna formuła wsi łanów 
leśnych.  
 Z pewnością interesujące jest zagadnienie, czy uznać istniejący układ jako 
status quo i pozostawić w postaci generalnie niezmienionej do dalszego zgłębiania 
przez przybywających, czy też realizować określoną ustaleniem istniejącego 
instrumentu polityki przestrzennej koncepcję podziału terenu na działki 
rekreacyjne, wzniesienia domów letniskowych oraz zagospodarowanie stoku  
z przeznaczeniem dla amatorskiego narciarstwa zjazdowego.  
 Przyjęcie koncepcji tworzenia tożsamości nowej to nic innego jak stworzenie 
układu, który w żaden sposób nie będzie skorelowany z formą tożsamości dawnej. 
Utraci się historycznie ukształtowaną formułę, a w tym i istniejący (jeszcze!) 
krajobraz kulturowy.  
 Zaznacza się, że w poprzednim okresie przez wieś prowadził, dziś jedynie 
częściowo identyfikowalny, trakt wędrówkowy z Lądka Zdroju na najwyższy  
w okolicy i dominujący w krajobrazie szczyt Góra Borówkowa. To właśnie w tym 
miejscu, opodal śladów byłego schroniska, w roku 2006 została wzniesiona przez 
stronę czeską nowa wieża widokowa. Interesujący, ale raczej anegdotyczny jest 
fakt, iż korzystanie z budowli przez turystów polskich do grudnia 2007 było możli-
we, ale tylko od strony czeskiej. Na Borówkowej nie istniało przejście graniczne,  
a więc przekraczanie granicy było zabronione. Problem zanikł w grudniu 2007, 
czyli od wstąpienia Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen.  

                                                 
4  L. Siarkiewicz, Wielka gala w małej Wrzosówce. Ziemia Kłodzka, Od Kladskeho pome-

zi, Glatzer Bergland, Kłodzko 2001, s. 15–16. 
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  Traktem szlaku wędrówkowego zespolona z Wrzosówką jest niewielka wieś 
Lutynia. Obserwacje wskazują na licznie występujące wieloobiektowe jak i stosun-
kowo nieduże zagrody reprezentujące specyficzny dla miejsca styl budownictwa. 
Dokładniejsze studia oraz wyniki wywiadów bezpośrednich wskazują, że funkcjo-
nuje tylko jedno towarowe gospodarstwo rolne. Pozostałe, jeśli w ogóle uzyskują 
produkty pochodzenia rolniczego, to tylko dla zaspokojenia, a właściwie uzupełnie-
nia potrzeb własnych. Istnieje duża liczba budynków, w których niedługo ulegnie 
zniszczeniu konstrukcja dachowa, a tym samym i samolikwidacja obiektu. Jeśli się 
nie wstrzyma procesu, to historycznie ukształtowany krajobraz wsi będzie ulegał 
sukcesywnemu zubażaniu. Elementem zwracającym uwagę jest określona osobli-
wość całości wsi, a w tym dominująca sylweta kościoła pw. św. Jana Nepomucena, 
zlokalizowana w sąsiedztwie była szkoła – dziś obiekt świadczący noclegi i małą 
gastronomię, oraz zagospodarowane w formie kapliczki domkowej źródło.  
 W granicach administracyjnych wsi do roku 2007 funkcjonowało turystyczne 
przejście graniczne. Był to z pewnością określony bodziec kształtowania formy 
funkcjonowania jednostki. Dziś nie istnieje już infrastruktura graniczna, stąd tury-
sta, kierując się na terytorium kraju sąsiedniego, już nie musi, a tylko może korzy-
stać z przebiegającego przez wieś połączenia drogowego. Do grudnia 2007 można 
było przekraczać granicę tylko pieszo lub z rowerem czy nartami, teraz już można 
to uczynić samochodem. Czy ta zmiana formuły będzie miała wpływ na zmniejsze-
nie dotychczasowej intensywności ruchu turystycznego? Jest to z pewnością zagad-
nienie, które należałoby dokładnie rozpatrzyć. Czy istnienie we wsi punktu gastro-
nomicznego, jednego obejścia oferującego noclegi, wspomnianego kościoła czy 
dużej drewnianej wiaty, gdzie turysta może odpocząć czy posilić się, jest impulsem 
wystarczającym dla rozwoju turystycznego oblicza wsi – wydaje się, że najmniej 
dyskusyjnym. 
 Sygnalizuje się ponadto, że sąsiadujący z głównym układem zabudowy Lutyni 
przysiółek Ułęże to dziś nic innego jak kolonia domów letniskowych, reprezentują-
cych swoją bryłą różne rozwiązania czy koncepcje stylów. Dodatkowym urozma-
iceniem jest cała gama barw, tak elewacji, jak i pokryć dachowych. Ze względu na 
odseparowanie od głównego układu zabudowy Lutyni ten typowy obraz chaosu nie 
deformuje ani też nie koliduje z historycznie uformowanym wizerunkiem wsi.  
 Dodatkowym atutem Lutyni jest lokalizacja. Wieś sąsiaduje bezpośrednio  
z Lądkiem Zdrojem – miejscowością posiadającą statut uzdrowiska. Jest to bez-
sprzecznie walor, który może promować jednostkę jako beneficjenta turystyki 
uzdrowiskowej.  
 Podobną, aczkolwiek inną gdy chodzi o postać sytuację dotyczącą domów 
letniskowych czy drugich domów obserwuje się we wsi Orłowiec. Jednakże w tym 
przypadku największe zintensyfikowanie lokalizacji obiektów występuje w części 
centralnej jednostki. I tutaj występuje potężna różnorodność form i stylów. Tak 
liczba obiektów letniskowych, ich koncentracja właśnie w tym miejscu oraz różno-
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rodność tak formy, gabarytów, jak i stylów, powoduje zmianę dotychczas ukształ-
towanej struktury przestrzennej zabudowy. 
 Elementem już niemal całkowicie degradującym punkt centralny wsi jest nie-
użytkowany, reprezentujący styl budowlany typowy dla lat 80., ośrodek wypoczyn-
kowy Orlik (rysunek 3.1.b.). W pobliżu wznoszony jest wielkokubaturowy pensjo-
nat. Realizowana postać, gdzie dominują przeskalowane lukarny czy inne specy-
ficzne detale architektoniczne, to formuła z pewnością najmniej kontrowersyjna 
(rysunek 3.1.a.). Nie ma podstaw dla porównań, a więc i do określania różnic czy 
podobieństw z miejscową formą obiektów budowlanych.  
 Całkowitym nieporozumieniem jest wznoszenie właśnie na tym terenie obiek-
tów, które swoją bryłą, sylwetą oraz detalami architektonicznymi nie są wprawdzie 
wierną kopią, ale naśladownictwem podhalańskiego stylu budownictwa (rysunek 
3).  
 Obecnie zabudowa wsi koncentruje się w zasadzie w sąsiedztwie drogi pro-
wadzącej do Złotego Stoku, gdzie w poprzednim okresie funkcjonowała gospoda, 
niewielki dwór z folwarkiem – dziś jedynie ruiny – oraz wzdłuż drogi w kierunku 
przełęczy Różaniec, gdzie nadal, i to głównie wśród obiektów letniskowych, domi-
nuje kościół pw. św. Sebastiana oraz kaplica cmentarna. Oprócz zachowanych jesz-
cze, charakterystycznych w swym układzie przestrzennym, zagród wielo-
obiektowych i wielkokubaturowych z wewnętrznym podwórzem gospodarczym  
i charakterystyczną dla regionu bramą wjazdową, istnieją obiekty, które bądź to 
pełniły funkcję obiektu publicznego, m.in. poczty, bądź obiektów rolniczych jedno-
obiektowych. W większości zachowanych jeszcze obejść użytkowana jest tylko 
część mieszkaniowa. Wyjątkiem są dwa przypadki, gdzie starą substancję budowla-
ną zaadaptowano dla funkcji wypoczynkowej, w dostosowaniu do postaci pensjona-
tu wiejskiego prowadzonego na zasadach gospodarstwa agroturystycznego.  
 Współcześnie, gdy istnieje już swobodna możliwość przekraczania granicy 
państwowej, powstaje szansa, aby restytuować powiązania ze stroną czeską. Na ile 
ta szansa jest realna – trudno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć.  
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1 – obiekty wypoczynkowe: a – pensjonat, b – ośrodek wypoczynkowy Orlik 
2 – domy letniskowe w podhalańskiej formule budowlanej 
 

Rys. 3. Przykład obcego stylu budowlanego w miejscowości Orłowiec 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Między Lutynią a Orłowcem leży miejscowość Wójtówka (sąsiadująca  
z Wrzosówką). Jest ona zlokalizowana w istotnej odległości od traktu drogowego 
Lądek Zdrój–Złoty Stok. Przerwę tę wypełnia kompleks leśny, pełniąc funkcję 
strefy oddzielającej jednostkę od ciągu komunikacyjnego. Z pewnością czynnik ten, 
nieodległe sąsiedztwo z uzdrowiskiem, a także sytuacja demograficzna jednostki, to 
bezpośrednie bodźce do lokalizacji domów letniskowych. Wójtówka współcześnie 
to nic innego jak kumulacja obiektów o wspomnianej funkcji i dodatkowo reprezen-
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tujących pełną dowolność stylów i form budowlanych. Nie jest to jeszcze jednostka 
opuszczona, gdyż kilka obejść jest zamieszkałych na stałe, a poza tym istnieje 
obiekt fundacji pracującej nad dostosowaniem dzieci niepełnosprawnych umysłowo 
do norm życia publicznego. Jest to niewątpliwie za słaby bodziec, aby jednostka  
w dalszym ciągu spełniała kryteria wsi sensu stricte.  
 Nie wydaje się, aby dzisiejsze, a nawet i przyszłe walory, a w tym i nowa 
wiata drewniana, posiadały aż tak istotny ładunek, aby wzbudzić zainteresowanie  
w wiejskiej turystyce wędrówkowej. Odrzuca się jednakże możliwość wyizolowa-
nia czy całkowitej separacji, gdyż układ przestrzenny zabudowy, w tym i droga 
wiejska, może być „łącznikiem” między Lądkiem Zdrojem a Borówkową czy 
Wrzosówką, a nawet czeską miejscowością Trafna.  
 Ostatnim charakteryzowanym obiektem jest – dziś już nieistniejąca – wieś 
Karpno. Wieś, podobnie jak inne miejscowości regionu, swój rozkwit datuje na 
wiek XIX. Do roku 1945 działały tutaj dwa gościńce typu Gasthaus, a wieś posia-
dała charakter osady turystycznej. Przez kuracjuszy uzdrowiska jednostka uznawa-
na była za przyjemne letnisko5. Charakter jednostki był kontynuowany do momentu 
opuszczenia terenu przez dotychczas zamieszkałą ludność. Po roku 1945 osiedliła 
się tutaj tylko jedna rodzina. Jednakże w latach 60. XX wieku wieś wyludniła się 
zupełnie. Dziś istnienie jednostki dokumentuje jedynie odnowiona kaplica, będąca 
w ówczesnym czasie wiejskim kościółkiem, oraz wielość, już całkowicie uległych 
sukcesji lasu, fragmentów byłej zabudowy. Niewątpliwą atrakcją turystyczną wsi 
były i są współcześnie zabytkowe ruiny zamku Karpień.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Analizowany obszar charakteryzuje się z pewnością określoną specyfiką. 
Identyfikowalne są bardzo istotne różnice między stanem zastanym w latach 1945-
1947 a sytuacją współczesną. Analizy wskazują, że obraz dzisiejszy jest niestety (co 
najmniej) niezadowalający. Po prostu na początku okresu osiedleńczego nie istniała 
stabilna i stanowcza koncepcja zagospodarowania, a nie stagnacji terenów pograni-
cza. Z drugiej strony – należy uwzględnić fakt, iż nowo osiedlająca się ludność 
reprezentowała różnorodność etniczną. Nowi mieszkańcy wsi nie byli (bo nie mogli 
być) ani przedmiotem, ani też podmiotem zastanej kultury. Oni, przynajmniej  
w początkowym okresie, stanowili społeczeństwo pasywne. Z czasem musieli – 
aczkolwiek w różny sposób – zasymilować się. Czas upływał, a proces adaptacji 
przebiegał powoli i w różny sposób. Ślad tego procesu jest współcześnie, i to aż 

                                                 
5  I. Rybka-Ceglecka, Studium środowiska kulturowego miasta i gminy Lądek Zdrój powiat 

kłodzki, woj. dolnośląskie, t. III, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowe-
go, Wrocław 1999, s. 2–5. 
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nadto, zauważalny.  
 Obserwowane są także i pozytywne strony. Istnieją symptomy prób realizacji 
formy „wypadkowej”, jakiegoś kompromisu między strukturą stanowiącą stricte  
o wsi a wymogami funkcji rekreacyjnej. Dwa różne sposoby, jeden cel, jeden za-
miar, aby nie tylko uratować, ale odrodzić wiejski układ i to w dostosowaniu do 
współczesnej cywilizacji, do aktualnych uwarunkowań gospodarczych. Zidentyfi-
kowany skutkiem rozważań sposób rozwiązania problemu dowodzi, że nie istnieją 
istotne współzależne działania. Trudno niemal dwa lata po wejściu Polski i Repu-
bliki Czeskiej do strefy Schengen spodziewać się rewolucyjnych rozwiązań. Takich 
czy innych efektów nie będzie, gdy brak jest kompleksowych rozwiązań w zakresie 
infrastruktury turystycznej.  
 Podejmując się próby hierarchizacji analizowanych jednostek, gdzie kryterium 
są wartości określające jednostkę jako wieś oraz elementy turystyki, wydziela się 
następujący układ. W Lutyni zauważa się pewne współistnienie obu walorów.  
Z kolei w Wrzosówce, gdzie tylko istnieje kościół, istnieją najlepsze walory krajo-
brazowe i możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą i naturą. Orłowiec to  
w zasadzie chaos. Zanikają, ale jeszcze nie zanikły, walory kulturowe wsi. Jednak 
ubogi układ deformowany, a nawet już degradowany jest przez różnorodny – gdy 
chodzi o styl budowlany – zbiór domów letniskowych. Najniższą wartość przypisu-
je się Wójtówce – jednostce, która praktycznie jest tylko skupiskiem domów letni-
skowych. Jedynym śladem tożsamości miejsca jest wprawdzie kościół oraz zacho-
wana jeszcze figura upamiętniająca zaginionych w trakcie I wojny światowej braci 
Förster. Jest to zdecydowanie niewystarczające, aby uznać, że potencjał kulturowy 
jednostki jest na tyle istotny, aby pobudzić zainteresowanie turystów. 
 
 
DORFTOURISMUS IN DEN POLNISCH - TSCHECHISCHEN GRENZNAHEN 

GEBIETEN – GEGENWÄRTIGE FORMEL, CHANCE-  
UND ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Forschungsgebiet sind am südlichen Teil Góry Złote (Reichenbacher Gebirge) 
und in der Gemeinde Lądek Zdrój (Landeck), Kreis Kłodzko (Glatz), in Dolny Śląsk 
(Niede schlesien), placierte Dorfsiedlungen. Die Untersuchungsfrage bildet das Prob-
lem: in wie weit sind polnische Dörfer aus dem Grenzgebiet attraktiv für Touristen. 
Man nimmt an, dass die grundliegende Bedeutung des Dorfes Kulturwerte auf diesem 
Gebiet sind. Die Frage betrifft nicht nur frühere Kultur, aber auch, und das vor allem, 
neu definierte als Ganzheit der zeitgenossischen Inhalte, Formen und Funktionen, die 
entweder Fortsetzung oder Ähnlichkeit mit vergangenen Elementen sind oder auch die 
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Zurückweisung der Kulturelemente. 
 Analyse weist daraufhin, dass das Dorfpotential mannigfaltig, eigenartig für jede 
Siedlung ist und der Gesamtbestand touristischer Infrastruktur minimal ist. Man beo-
bachtet den Transformationsvorgang ländlicher Strukturen in Kurortschaften, wo es 
verschiedene Baustile gibt. 
 Generell wird es festgestellt, dass der aktuelle Zustand Ergebnis sowohl wirt-
schaftlicher Wirkungen der letzten fünfzig Jahre als auch des Zusammenstosses der 
erhaltenen Kultur mit einer anderen, repräsentierten von den zugewanderten in Jahren 
1945-1947 ethnisch differenzierten Ansiedlern ist. 
 

Übersetzt von Bożena Polak 
 



 
 
 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   
NR 591 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 53 2010 
 
 
 
 

EWA PAŁKA 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach  
 
 
 

PRODUKT TURYSTYCZNY SZANSĄ ROZWOJU TURYSTYKI  
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

 
 
 
Wprowadzenie  
 
 Biorąc pod uwagę współczesne problemy wsi i rolnictwa, należy zauważyć, że 
rozwój turystyki może przysporzyć dodatkowych źródeł dochodów ludności rolni-
czej. Turystyka na wielu obszarach wiejskich w Polsce stanowi aktualnie coraz 
dynamiczniej rozwijającą się funkcję gospodarczą. W niektórych rejonach zaczyna 
ona odgrywać coraz istotniejszą rolę w strukturze funkcjonalnej. Rozwijanie przed-
sięwzięć turystycznych jest formą aktywności, która ożywia gospodarkę wiejską  
i daje szanse zatrudnienia mieszkańcom wsi.  
 Podstawą konsumpcji turystycznej są dobra turystyczne, czyli dobra stworzo-
ne przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Są one również 
nazywane walorami turystycznymi i stanowią cel przyjazdów turystów. Środowisko 
przyrodnicze posiadające cechy walorów turystycznych stanowi dla gospodarki 
turystycznej potencjalne zasoby.  
 Województwo świętokrzyskie można traktować jako modelowy obszar badań. 
Jest to teren o dużej randze obszarów wiejskich ze względu na znaczny potencjał 
społeczny i ekonomiczny występujący na tych obszarach. Ponadto jego modelowy 
charakter wynika z dużego udziału obszarów chronionych. Ponad 60% powierzchni 
województwa objęte jest różnymi formami ochrony przyrody. Występują tu: Świę-
tokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich 
oraz Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia ze swoimi otulinami, Chęcińsko- 
-Kielecki Park Krajobrazowy, liczne rezerwaty ścisłe i częściowe zlokalizowane na 
terenach parków, a także poza ich granicami oraz obszary chronionego krajobrazu. 
W województwie świętokrzyskim na obszarach wiejskich panują na ogół sprzyjają-
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ce rozwojowi turystyki warunki. Atrakcyjność turystyczna, uważana za główny 
czynnik przyciągający turystów, ma korzystny wpływ na jej rozwój. Ponadto cha-
rakter rolnictwa, szczególnie w części północnej i środkowej województwa święto-
krzyskiego, wymusza podejmowanie przez rolników dodatkowej pracy. Pomimo iż 
województwo świętokrzyskie nie należy do głównych obszarów turystycznych  
w Polsce, to jednak władze i samorządy terytorialne coraz bardziej doceniają zna-
czenie turystyki w rozwoju regionalnym. Kielecczyzna jest obszarem o wybitnych, 
ale jeszcze mało rozpoznanych i wykorzystywanych walorach turystycznych. 
Szczególną cechą tego obszaru jest współwystępowanie walorów przyrodniczych, 
uzdrowiskowych i kulturowych oraz jego łatwa dostępność komunikacyjna z naj-
większych aglomeracji miejskich. Położenie województwa umożliwia również 
wkomponowanie miejscowego produktu turystycznego w programy zwiedzania 
Polski, najczęściej oferowane turystom.  
 Walory turystyczne, jakimi dysponuje województwo świętokrzyskie, jak rów-
nież istniejące wyposażenie w obiekty turystyczne, predysponują Kielecczyznę do 
intensywnego rozwoju turystyki jako ważnej dziedziny gospodarki tego regionu. 
Mogłaby ona przyczynić się do jego aktywizacji społecznej i ekonomicznej. Aby 
rozwój tego rodzaju form aktywności gospodarczej odbywał się prawidłowo i efek-
tywnie, trzeba ustalić i przyjąć pewne priorytety rozwojowe. Główną uwagę skie-
rować należy na popieranie przede wszystkim takich form turystyki, które najbar-
dziej optymalnie dostosowane są do istniejącego potencjału przyrodniczego, spo-
łeczno-ekonomicznego i kulturowego. Dzięki temu możliwe będzie nieprzekracza-
nie zalecanej pojemności i chłonności turystycznej.  
 Celem opracowania jest próba określenia podstawowych składników produktu 
turystycznego w aspekcie rozwijającej się coraz prężniej na obszarach wiejskich 
działalności turystycznej. Szczególna uwaga zwrócona została na obszary wiejskie 
województwa świętokrzyskiego, na których funkcja turystyczna rozwija się z coraz 
większą dynamiką już od 1993 roku.  
 
 
1. Produkt turystyczny i jego struktura  
 
 Pojęcie produktu turystycznego jest w literaturze w różny sposób definiowane. 
Wielu autorów reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe podjęło się próby 
jego zdefiniowania. W marketingu produktem nazywa się wszystko, co stanowi 
przedmiot wymiany rynkowej. Bywa on również definiowany jako oferta sprzeda-
ży, która jest weryfikowana przez rynek. Produktem może być przedmiot material-
ny, usługa, miejsce, idea. Dlatego produkt jest współcześnie definiowany jako pa-
kiet składników materialnych i niematerialnych, umożliwiających realizację celu 



Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki … 539

wyjazdu turystycznego1. Produkt turystyczny jest mieszanką podstawowych skład-
ników, takich jak: atrakcje i infrastruktura turystyczna w miejscu docelowym oraz 
dostępność do nich2. Jest to dowolna kombinacja usług miejsca i usług turystycz-
nych3.  
 Produkt turystyczny jest jednym z wielu produktów konsumpcyjnych (tj. dóbr 
oferowanych przez producentów nabywcom do bezpośredniej konsumpcji). Ogół 
usług wchodzących w skład produktu turystycznego danego miejsca można podzie-
lić na podstawowe i uzupełniające (tj. komplementarne)4.  
 Przedsiębiorstwa tworzą produkty turystyczne w ujęciu rynkowym, które 
można definiować jako wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku  
z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania5. Autorzy wyodrębnili wśród nich:  

 dobra i usługi, dla których czynnikiem popytotwórczym jest wyłącznie tu-
rystyka (np. przejazdy, noclegi, usługi przewodnickie),  

 dobra i usługi, których zakup występuje w związku z turystyką, ale które 
stanowią jedynie pewną substytucję konsumpcji w innych okresach i miej-
scach (np. gastronomia, transport),  

 dobra i usługi, które zaspokajają te same potrzeby występujące zarówno u 
turystów, jak i osób niebędących turystami (np. ochrona zdrowia, łączność, 
banki).  

 Najpopularniejszą współcześnie formą sprzedaży produktu turystycznego jest 
pakiet turystyczny6. Stanowi on kombinację dwóch lub więcej elementów sprzeda-
wanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczegól-
nych składników nie są wyodrębnione. W skład pakietu turystycznego nie muszą 
wchodzić wszystkie możliwe elementy oferty turystycznej, ale zazwyczaj są to 
dobra i usługi podstawowe7. Dobra i usługi dodatkowe traktowane są jako fakulta-
tywne i powinna istnieć możliwość dokonywania ich wyboru przez turystę.  
 Produkt turystyczny oferowany do sprzedaży rynkowej po określonej cenie 
definiowany jest jako podaż turystyczna. Definicja podaży turystycznej nie odbiega 
od określonego przez ekonomię pojęcia podaży towarów lub usług. Produkt tury-
styczny i podaż turystyczna są kategoriami złożonymi. W ich skład wchodzi duża 

                                                 
1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 434.  
2  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996, s. 90.  
3  L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Wydaw-

nictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002, s. 404. 
4  E. Pałka, Przestrzeń agroturystyczna w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, 

„Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich KZZG PAN” 2008, z. 55, s. 145–153.  
5  M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo tury-

styczne, ujęcie statystyczne i dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2007, s. 300.  
6  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe 

PWE, Warszawa 2005, s. 389.  
7  V.T.C. Middleton, Marketing…, op.cit., s. 90.  
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liczba elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Komponenty te mają różny 
charakter ekonomiczny (rysunek 1).  
 

 
 

Rys. 1. System podaży turystycznej 

Źródło: Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 434.  

 
 Punktem wyjścia do planowania produktu turystycznego są przede wszystkim 
cele i motywy wyjazdów. Określenie motywów wskazuje, że ludzie wyjeżdżają  
w celach turystycznych, pragnąc zaspokoić swoje potrzeby, takie jak np. poprawa 
stanu zdrowia, odpoczynek w atrakcyjnym środowisku, odwiedziny znajomych  
i krewnych, korzystanie z różnorodnych dóbr turystycznych. Realizacja tych po-
trzeb wymaga wykorzystania określonych dóbr i usług, które odpowiadają oczeki-
waniom i możliwościom ekonomicznym turystów. Można wyróżnić następujące 
podstawowe składniki produktu turystycznego:  

1. rdzeń produktu, 
2. produkt rzeczywisty, 
3. produkt powiększony (poszerzony).  

 Rdzeń produktu koresponduje bezpośrednio z tzw. rdzeniem korzyści związa-
nym z głównym motywem wyjazdu (np. zwiedzanie, polepszenie stanu zdrowia, 
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potrzeba wypoczynku). Produkt rzeczywisty zawiera składniki umożliwiające wy-
jazd, takie jak np. noclegi, przejazdy, posiłki. Jego struktura jest zmienna i zależy 
m.in. od poziomu rozwoju usług, wymagań turystów, rodzaju wyjazdu. Postrzega-
jąc produkt rzeczywisty jako zestaw podstawowych usług, współcześnie obserwuje 
się wyraźną tendencję do poszerzania jego zakresu poprzez coraz szerszy zakres 
usług. Produkt poszerzony stanowią elementy decydujące o wyróżnieniu produktu 
na rynku, o jego konkurencyjności i atrakcyjności. Są to takie składowe elementy 
produktu, o które jest on wzbogacony.  
 Obecnie obserwuje się konieczność stałej weryfikacji struktury produktu tury-
stycznego. Konieczność ta wynika bowiem z faktu wysokiej konkurencyjności na 
rynku turystycznym.  
 Podstawowymi cechami produktu turystycznego są: jego usługowy charakter, 
komplementarność, złożoność, jedność procesu wytwarzania, wymiany i konsump-
cji, sezonowość oraz brak możliwości wytwarzania na zapas.  
 Województwo świętokrzyskie posiada odpowiednie warunki dla każdego  
z poziomów produktu turystycznego. Analizując rdzeń produktu, można wskazać 
bogate walory przyrodnicze i dość dobre towarzyszące zagospodarowanie tury-
styczne. Obok rozbudowanej bazy noclegowej turyści mogą korzystać z licznych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, np.: boisk sportowych, kortów tenisowych, 
przystani kajakowych, wyciągów narciarskich, siłowni i gabinetów odnowy. Bada-
ny obszar obfituje również w liczne walory antropogeniczne. Malownicze krajobra-
zy górskie i nizinne, rezerwaty przyrody, wiele szlaków turystycznych, bardzo do-
bre zagospodarowanie turystyczne tworzą doskonałe warunki do rozwoju turystyki.  
 Produkt rzeczywisty, czyli przejazdy, noclegi, posiłki również są zapewnione 
na badanym obszarze. Znajduje się tu wiele elementów, które mogą wyróżnić two-
rzony produkt, czyli można stworzyć produkt poszerzony. Województwo święto-
krzyskie stworzyło wiele gotowych produktów turystycznych.  
 
 
2. Możliwości rozwoju produktu turystycznego na terenach wiejskich  
 
 Wdrażana aktualnie na obszarach wiejskich w Polsce idea wielofunkcyjnego 
rozwoju wymaga specyficznego podejścia do rozwoju gospodarczego tych terenów. 
Wymusza ona aktywizację wsi i dywersyfikację działalności gospodarczej, zgodnie 
z którą przyszłość ludności wiejskiej jest związana nie tylko z rolnictwem, ale rów-
nież z innymi działami gospodarki. Rozwój wielofunkcyjny wiąże się z wprowa-
dzeniem w wiejską przestrzeń coraz większej liczby nowych funkcji pozarolni-
czych: produkcyjnych, handlowych i usługowych. W obrębie dokumentów i pro-
gramów wielofunkcyjnego rozwoju ukształtowało się wyraźne ukierunkowanie na 
rozwój turystyki (w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki). W wielu krajach Unii 
Europejskiej już w latach 90. XX wieku turystyka była uznana za bardzo ważny 
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czynnik w ożywieniu gospodarki lokalnej, a dla podkreślenia jej znaczenia nazywa-
no ją „przemysłem przyszłości” na terenach wiejskich. W związku z tym turystyka 
wiejska (w tym również agroturystyka) może być uważana za podstawowe narzę-
dzie realizacji wielu celów strategicznych polityki rozwoju regionalnego. Wdroże-
nie koncepcji turystyki zrównoważonej w praktyce wymaga wypracowania i wpro-
wadzenia zasad, którymi będą kierować się wszystkie podmioty gospodarki tury-
stycznej. Jest to ważne zadanie z uwagi na konieczność opracowania różnego typu 
programów i podjęcia inicjatyw, które będą realizowane na poziomie ogólnokrajo-
wym, regionalnym i w skali lokalnej.  
 Współcześnie turystyka staje się jedną z dominujących gałęzi gospodarki 
światowej. Daje ona znaczące wpływy do budżetów wielu krajów i regionów. Po-
nadto przyczynia się ona do tworzenia nowych miejsc pracy oraz stwarza szanse 
rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.  
 Zakłada się, że również w województwie świętokrzyskim turystyka może stać 
się w najbliższej przyszłości kluczowym sektorem gospodarki. W chwili obecnej 
trudno stwierdzić, czy tak się stanie, ponieważ wymagane jest, obok warunków 
przyrodniczych, rozwinięcie nowoczesnej infrastruktury, przygotowanie kadry oraz 
profesjonalnej promocji. Źródłem finansowania wszystkich wprowadzanych działań 
stają się fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Jak już pokazały przykłady, sku-
teczność ich pozyskania zależy od innowacyjności i profesjonalizmu przygotowa-
nych projektów. Doświadczenia okresu programowania 2004–2006 wskazują, że 
podmioty regionalne skutecznie wykorzystały dostępne dla regionu środki pomo-
cowe8.  
 W 2007 roku Ministerstwo Gospodarki opracowało obszerny dokument okre-
ślający ramy rozwojowe turystyki w Polsce w latach 2007–2013. W świetle Strate-
gii rozwoju turystyki na lata 2007–2013 zaleca się wprowadzenie licznych działań 
rozwijających funkcję turystyczną w Polsce. Wszelkie działania innowacyjne, ma-
jące na celu niwelowanie różnic regionalnych oraz ponadregionalnych w zakresie 
świadczenia usług turystycznych oraz podnoszenia atrakcyjności naszego kraju, 
znalazły odzwierciedlenie w tym dokumencie. Dużą rolę przypisuje się modelowa-
niu produktu turystycznego. W zakresie produktu turystycznego wspierane będą  
w Polsce wszelkie działania na rzecz kształtowania innowacyjnych i konkurencyj-
nych produktów odpowiadających wymogom zrównoważonego rozwoju. Ponadto 
zalecane jest stymulowanie wielopodmiotowej współpracy – także w układzie mię-
dzyregionalnym – na rzecz integrowania oferty turystycznej oraz wspierania typów 
turystyki o największych szansach rozwoju ze względu na uwarunkowania rynkowe 
i posiadane atuty. Podstawą dla realizacji tych działań jest stałe monitorowanie 

                                                 
8  J. Kowalczyk, Możliwości rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim w ramach 

nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013, w: Rozwój turystyki w wa-
runkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, WSEiP, Kielce 2009, s. 201–217.  



Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki … 543

potrzeb odbiorców, trendów rynkowych, ocena pozycji konkurencyjnej oraz dosto-
sowywanie oferty do ewoluujących uwarunkowań. Finansowanie różnorodnych 
przedsięwzięć zachodzić będzie z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorial-
nego, środków prywatnych oraz z środków funduszy unijnych (w ramach np. Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Opera-
cyjnych, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, Europejskiego Programu Współ-
pracy Terytorialnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Pro-
gramu Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej).  
 Jak zakłada Strategia rozwoju turystyki, dużo uwagi należy poświęcić zaso-
bom pracy w sektorze turystycznym9. W zakresie rozwoju zasobów ludzkich wspie-
rane będą działania ukierunkowane na przygotowanie profesjonalnych kadr tury-
styki, podnoszenie kwalifikacji kadr zarządzających oraz personelu operacyjnego, 
wprowadzenie systemu kwalifikacji zawodowych, a także kształcenie kadr społecz-
nych. Za zagadnienie równie ważne jak przygotowanie kadr dla obsługi ruchu tury-
stycznego uznano prowadzenie szerokiej edukacji odbiorców usług turystycznych 
w celu zwiększania zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu 
oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów kulturowych i środo-
wiskowych. Przedsięwzięcia będą finansowane ze środków budżetu państwa, bu-
dżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków prywatnych, a także ze środków 
unijnych w ramach programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Europejskie Programy Współpracy Terytorialnej.  
 W sektorze turystycznym, podobnie jak w całej gospodarce narodowej, dużo 
uwagi poświęca się obecnie wszelkim działaniom promocyjnym. W zakresie mar-
ketingu priorytetowo traktowane będą działania ukierunkowane na stworzenie spój-
nego systemu promocji, wykorzystującego możliwości prowadzenia wspólnej pro-
mocji na szczeblu Unii Europejskiej oraz wypracowanie zintegrowanego systemu 
działań marketingowych jako czynnika warunkującego zwiększenie liczby turystów 
zagranicznych i krajowych, usprawnienie systemu informacji turystycznej, a także 
wspieranie rozwoju badań w obszarze turystyki. Przedsięwzięcia finansowane będą 
ze środków budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków 
prywatnych oraz funduszy unijnych.  
 W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej wspierane będą działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju regionów. Realizacja priorytetu nakierowana jest 
na kształtowanie przestrzeni turystycznej w zgodzie z zasadami ochrony środowi-
ska, zwiększania możliwości absorpcji turystów na obszarach atrakcyjnych tury-
stycznie poprzez modernizację i rozwój odpowiedniej infrastruktury, zwiększania 
dostępności komunikacyjnej regionów turystycznych. Realizacja celów poszcze-
gólnych obszarów ma za zadanie rozwój przemysłu turystycznego, opartego na 

                                                 
9  Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, War-

szawa 2007.  
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nowoczesnych, konkurencyjnych i wysokiej jakości produktach i usługach tury-
stycznych, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju. Wymienione przed-
sięwzięcia finansowane będą: z środków budżetu państwa, budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego, środków prywatnych, a także funduszy unijnych. Natomiast  
w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej współfinansowane będą zadania 
związane z promocją, które będą służyć poprawie wizerunku Polski Wschodniej, 
dążenie do zmiany negatywnych stereotypów i skojarzeń związanych z postrzega-
niem Polski Wschodniej jako obszaru zacofanego i mało atrakcyjnego inwestycyj-
nie.  
 Region staje się obecnie ważnym obszarem polityki gospodarczej Unii Euro-
pejskiej. Istotnym i coraz ważniejszym sektorem europejskiej polityki regionalnej 
jest turystyka. Władze samorządowe regionu dysponują istotnymi instrumentami 
planowania i koordynacji rozwoju turystyki. Jednym z nich jest Strategia rozwoju 
turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006–2014. W opracowaniu tym 
bardzo precyzyjnie zinwentaryzowano posiadane zasoby i stan ich zagospodarowa-
nia oraz przedstawiono koncepcję rozwoju turystyki w najbliższych latach10.  
 W latach 2007–2013 jednym z instrumentów finansowych, w ramach którego 
będzie można uzyskać wsparcie na zadania z zakresu turystyki w województwie 
świętokrzyskim, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzy-
skiego. W programie tym znalazły się działania, których celem jest wzrost atrakcyj-
ności turystycznej województwa, zwiększenie ruchu turystycznego w regionie oraz 
wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- 
-gospodarczy województwa (rysunek 2).  
 Działania na rzecz rozwoju turystyki znalazły się w osi priorytetowej 2 pt. 
Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost po-
tencjału inwestycyjnego regionu oraz osi priorytetowej 5 – Wzrost jakości infra-
struktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.  
W ramach RPO wsparcie będą mogły uzyskać mali i średni przedsiębiorcy działają-
cy w sektorze turystyki.  
 Innym instrumentem finansowym jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013. W ramach tego programu przewidziano działania służące roz-
wojowi turystyki na obszarach wiejskich. Realizacja tych projektów wpływać bę-
dzie na atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich oraz będzie tworzyć warunki 
dla rozwoju usług turystycznych na tych terenach.  
 
 

                                                 
10  Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2006.  



Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki … 545

 
 

Rys. 2. Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2007–2013 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–
2013, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce. 
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Podsumowanie  
 
 Różnorodność rozwoju współczesnej turystyki tworzy z tego zjawiska eko-
nomicznego ważny element funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości. 
Turystyka jest obecnie coraz istotniejszym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. 
Na obszarze województwa świętokrzyskiego – posiadającego znaczący potencjał 
walorów turystycznych – jest to szczególnie istotne. Walory środowiska przyrodni-
czego sprawiają, że rozwijane są głównie te formy turystyki, których istnienie opar-
te jest na bezpośrednim związku z walorami przyrodniczymi. Wiodące kierunki 
rozwoju turystyki będą dotyczyły przede wszystkim obszarów wiejskich, gdzie 
najdogodniej można realizować różne formy aktywności w bliskości z przyrodą. Na 
tych terenach powinno się dbać szczególnie, aby rozwijana działalność turystyczna 
miała charakter zrównoważony. Jak wskazują badania dotyczące natężenia ruchu 
turystycznego, w województwie świętokrzyskim zagrożenie dewastacją środowiska 
nie jest jeszcze zbyt duże. Rozwijane tu obecnie kierunki działalności turystycznej, 
jak i planowane w przyszłości, nie kolidują nadmiernie ze środowiskiem przyrodni-
czym. Można ponadto stwierdzić, że aby turystyka w województwie świętokrzy-
skim zyskała większe szanse rozwoju, nie można ograniczyć się jedynie do stwier-
dzania dużej atrakcyjności turystycznej tego obszaru, ale również podjąć działania 
zmierzające do sprostania wymogom współczesnej gospodarki rynkowej. W obli-
czu wysokiej konkurencyjności w programach rozwojowych turystyki badanego 
obszaru można zaproponować specjalny pakiet usług w ramach kreowania regio-
nalnego produktu turystycznego. Należy również dążyć do stworzenia zróżnicowa-
nego i różnorodnego produktu turystycznego, ponieważ większe szanse na zdobycie 
rynku mają regiony, które oferują bardziej zróżnicowane produkty turystyczne. 
Przykładem takiego obszaru może być województwo świętokrzyskie. Jak wynika  
z przeprowadzonej analizy, produkt turystyczny na badanym obszarze nie jest 
czymś stałym. Zmienia się on w wyniku wzrostu poziomu zamożności, cywilizacji  
i kultury, wpływającego na sposoby spędzania wolnego czasu. Składniki tworzące 
produkt przyczyniają się w znacznej mierze do wyróżniania go na rynku. Porównu-
jąc cele i warunki uprawiania turystyki na obszarze województwa świętokrzyskie-
go, łatwo zauważyć, że usługi, które kilka czy kilkanaście lat temu wcześniej trak-
towano jako dodatkowe, z czasem stawały się komponentami pakietów uznawa-
nych za standardowe.  
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THE TOURIST PRODUCT AS A CHANCE OF TOURISM DEVELOPMENT 
ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE 

VOIVODSHIP 
 
 

Summary 
 
 The most important elements for tourist consumption are tourist goods, i. e. goods 
created by nature or as a result of human activities. They area tourist destinations and 
they are called as tourist attractions. Natural environment having features of tourist 
values makes potential sources for tourist economy.  
 The author of this article performs an analysis of tourism development in rural 
areas. They have also been taken into consideration while discussing this problem. The 
author also shows the development of tourism, as well as the concept of rural functional 
complexes, which is a new quality in the approach to tourism in rural areas.  
 In the period of political transformation Polish agriculture was neglected. Divided 
farms in connecting with quality of natural environment conduct to serious difficulties 
in effective of the agriculture. This situation seriously determined the state of agricul-
ture politic. Main items of state to head towards structural changes of country areas are 
first of all actions in conducting to increase of employment in different sectors in rural 
areas, support of consolidate institutions of regional development.  
 The Świętokrzyskie Voivodship is the model area in which rural areas are of great 
importance. Tourist function is more and more important in its economy every year.  
 

Translated by Ewa Pałka 
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Wprowadzenie 
 
 Współczesna wieś nie ogranicza się tylko do rozwoju produkcji rolniczej. 
Coraz więcej właścicieli gospodarstw podejmuje działalność pozarolniczą, która 
staje się źródłem dodatkowych dochodów. Przykładem mogą być małe przedsię-
biorstwa na obszarach wiejskich: winiarnie, małe restauracje i zajazdy, przetwarza-
nie produktów żywnościowych, paczkowana żywność (suszone owoce, warzywa, 
grzyby, orzechy), produkty pszczelarskie (pyłek kwiatowy, propolis, miód nekta-
rowy, mleczko pszczele, wosk), wyroby rzemiosła artystycznego. Na szczególną 
uwagę zasługuje turystyka wiejska i agroturystyka, które stwarzają nowe możliwo-
ści wypoczynku. Dają nowe miejsca pracy, a także dodatkowy dochód organizato-
rom usług turystycznych na wsi. Przyjęto, że potencjalnymi usługodawcami mogą 
być: 

 w zakresie agroturystyki – gospodarstwa utrzymujące się głównie z docho-
dów pochodzących z pracy we własnym gospodarstwie rolnym; 

 w zakresie turystyki wiejskiej – gospodarstwa utrzymujące się głównie  
z dochodów pochodzących z innych źródeł niż praca we własnym gospo-
darstwie rolnym; 

 w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej – gospodarstwa utrzymujące 
się z dochodów niepochodzących wyłącznie z pracy we własnym gospo-
darstwie rolnym. 

 Rozwój działalności turystycznej w gospodarstwach rolnych dokonał się 
głównie w wyniku przemian gospodarczych, ale także zmieniających się systemów 
wartości i stylu życia. Z punktu widzenia turysty spędzanie czasu wolnego w go-
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spodarstwie daje możliwość: 
 wypoczynku w ciszy i spokoju, w bezpośrednim kontakcie z naturą,  
 realizowania hobby (np. wędkarstwo, kajakarstwo), 
 poznania lokalnej kultury i folkloru, 
 poznania prac w gospodarstwie, warunków i stylu życia mieszkańców wsi,  
 skorzystania ze świeżych produktów pochodzących z gospodarstwa, 
 uczestniczenia w zajęciach plastycznych, manualnych, rehabilitacji rucho-

wej, 
 uzgadniania zakresu usług, z których turysta zechce korzystać. 

 Gospodarstwa zajmujące się przyjmowaniem gości na wypoczynek można 
podzielić ze względu na bazę rekreacyjno-wypoczynkową, określając jednocześnie 
jego typ1: 

1. Gospodarstwa uniwersalne – powinny charakteryzować się tym, że na ich 
powierzchni uprawiane są rośliny zbożowe i okopowe, jest również pro-
dukcja zwierzęca, znajdują się łąki i pastwiska, a także miejsce na ognisko, 
plac zabaw i gier. W gospodarstwie uniwersalnym niezbędna jest infra-
struktura turystyczna: rowery, gry stolikowe, dostęp do wód powierzch-
niowych, dostęp do obszarów leśnych. Gospodarstwo uniwersalne powinno 
posiadać wszystkie podstawowe urządzenia sportowo-rekreacyjne i wszel-
kie udogodnienia dla wypoczywających turystów. Na podstawie wyników 
badań można wnioskować, że w województwie zachodniopomorskim 47% 
badanych gospodarstw agroturystycznych prowadzi produkcję roślinną lub 
zwierzęcą, a 42% zajmuje się sprzedażą własnych produktów spożyw-
czych. 

2. Gospodarstwa dla rodzin z małymi dziećmi – powinny zapewnić różnora-
kie atrakcje: różnorodność zwierząt gospodarskich i bezpieczny do nich 
dostęp, wybudowany i wyposażony w atrakcyjne urządzenia plac zabaw  
i gier, sprzęt sportowo-rekreacyjny (rowery, hulajnogi, sanki, gry). Gospo-
darstwa powinny przygotować pomieszczenia dla dzieci, by w razie nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych mogły one w sposób urozma-
icony spędzać wolny czas. Ponad połowa spośród badanych właścicieli go-
spodarstw organizuje imprezy we własnym zakresie.  

3. Gospodarstwa dla niepełnosprawnych – przyjmuje się, że w naszym kraju 
co siódma osoba nie jest w pełni sprawna. Przygotowanie dla tej grupy go-
ści wiąże się ze szczególnym przygotowaniem budynku, pomieszczeń  
i osób sprawujących nadzór, dlatego też nie każde gospodarstwo będzie  
w stanie przyjąć gości o ograniczonej sprawności. Do grupy niepełno-
sprawnych zalicza się osoby: poruszające się o kulach i laskach, na wóz-

                                                 
1  M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług, 

Politechnika Białostocka, „Rozprawy Naukowe” 2005, nr 123, Białystok 2005, s. 146–150. 
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kach inwalidzkich, osoby o bardzo niskim wzroście, z dysfunkcją narządu 
wzroku, głuchych i niedosłyszących, a także chorych o niewidocznym ka-
lectwie2. W ostatnim okresie wiele gospodarstw podpisało umowy z Pań-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przystoso-
wało pokoje i zaplecze dla tych osób. W ramach turnusu rehabilitacyjnego 
można wybrać się na wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym. 
Spośród badanych gospodarstw z województwa zachodniopomorskiego 
tylko 31% jest w stanie przyjąć gości z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

4. Gospodarstwa dla osób w podeszłym wieku – taki typ gospodarstwa wy-
maga podobnego wyposażenia jak dla osób niepełnosprawnych, ale osób 
starszych nie należy izolować od młodszego pokolenia. Osoby starsze za-
zwyczaj mają wyższe wymagania, przyjeżdżają często poza sezonem urlo-
powym, by unikać upału. Bywa, że od kwaterodawcy oczekują stworzenia 
odpowiedniego klimatu: ciszy i spokoju, zabezpieczenia pomocy medycz-
nej, urozmaiconej kuchni i fachowości kulinarnej.  
Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny (i) lub psychiczny, trwale 
lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań ży-
ciowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. 
Coraz więcej takich osób decyduje się na aktywne spędzanie wolnego cza-
su. Osoby te, uczestnicząc w różnych imprezach turystycznych, w tym wy-
poczynku w gospodarstwie rolnym, nie tylko dobrze się bawią, aktywnie 
spędzają wolny czas, ale czują się pełnoprawnymi członkami społeczeń-
stwa.  

 
 
1. Materiał i metody  
 
 Ocenę działalności gospodarstw agroturystycznych zaangażowanych w obsłu-
gę osób niepełnosprawnych przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego kwe-
stionariusza ankiety. Ankiety wysłano do wybranych gospodarstw agroturystycz-
nych z województwa zachodniopomorskiego. Zadano pytanie o możliwość wypo-
czynku osób niepełnosprawnych. Chodziło tu o przyjęcie gości z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu, słuchu, wzroku, intelektualną, a także inną niewidoczną. Bada-
nie przeprowadzono w 2008 roku i na 60 wysłanych ankiet otrzymano 48. Nie 
wszystkie kwestionariusze były poprawnie wypełnione, wobec tego do analizy 
wybrano 42 ankiety. Spośród nadesłanych ankiet z gospodarstw agroturystycznych 
wybrano 30, których właściciele deklarowali przyjęcie na wypoczynek gości z nie-
pełnosprawnością. Tak mało, bo małych organizatorów usług turystycznych nie stać 
na dostosowanie swych obiektów. Dlatego potrzebne są działania wspierające  

                                                 
2  Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Wyd. FAPA, Warszawa 2000.  
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i zachęcające tych organizatorów do inwestowania w likwidację barier architekto-
nicznych.  
 
 
2. Wyniki badań  
 
 Klienci w turystyce stają się coraz bardziej wymagający, a większość form 
produktów turystycznych – ta bardziej złożona, uwzględnia problemy ochrony śro-
dowiska, tak ważnego dla wypoczywających. Wiele badań na temat zmieniających 
się zachowań turystów wskazuje na brak prawdziwego zadowolenia w większości 
wakacyjnych przeżyć turystów z krajów uprzemysłowionych. Stąd poszukiwanie 
produktów specjalistycznych, uwzględniających osobiste preferencje klientów3. 
 Typologia gospodarstw, jaką przedstawiono na rysunku 1, może ułatwić po-
dział rynku turystycznego na poszczególne grupy według zainteresowań nabyw-
ców. Pozwoli to uwzględnić indywidualne potrzeby i oczekiwania turystów, a także 
przyczyni się do opracowania właściwej strategii rozwoju gospodarstwa agrotury-
stycznego. Inne są oczekiwania wypoczywających z małymi dziećmi, inne osób 
starszych, jeszcze inne niepełnosprawnych.  
 W branży agroturystycznej, podobnie jak w każdej innej, panuje spora konku-
rencja, dlatego część gospodarstw wybiera specjalizację, której celem jest skutecz-
niejsze przyciągnięcie turystów. Jednym ze sposobów na to jest tworzenie gospo-
darstw ekologicznych4, czyli tzw. ekoturystyka, która jest definiowana jako wypo-
czynek u rolnika prowadzącego czynne gospodarstwo rolne, z zachowaniem okre-
ślonych standardów, np. oferowanie ekologicznych pomieszczeń, ekologicznej 
żywności z certyfikatem, a także gospodarstwa przystosowane do przyjęcia osób 
niepełnosprawnych.  
 Powyższe czynniki mają wpływ na popyt na usługę agroturystyczną.  
 

                                                 
3  A. Mikołajewicz, B. Srebro, Przygotowanie specjalistycznej oferty dla grup turystów 

uczestniczących w turystyce wiejskiej, w: Materiały powarsztatowe z zakresu turystyki wiejskiej 
dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich, Sądecka Orga-
nizacja Turystyczna na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, 2005, s. 106–111. 

4  M. Baron, Agroturystyka, www.gazetapodatnika.pl, 17.07.2007.  
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Rys. 1. Wpływ typów gospodarstw na wzrost popytu na usługi agroturystyczne  

Źródło: M. Jalinik, Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwo-
ju usług, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe nr 123, Białystok 2005, s. 158. 

 
 Aby dokonać oceny wizerunku nabywców usługi agroturystycznej, analizie 
poddano osoby, które wypoczywały na wsi5.  

                                                 
5  Badania własne na grupie 130 właścicieli gospodarstw, przeprowadzone w 2006 

roku.  
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Rys. 2. Struktura wieku odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne (%) 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 W zbiorowości, którą poddano badaniom, odsetek kobiet wyraźnie przeważał 
nad mężczyznami. Kobiety stanowiły 67%, co może być tłumaczone faktem, że 
często na wieś przyjeżdżają osoby z wnukami. Bardzo często z tej formy korzystają 
kobiety, gdyż mężczyźni jeszcze pozostają czynni zawodowo i nie znajdują czasu 
na ten rodzaj wypoczynku. Wśród dorosłych turystów wyróżniają się osoby w gru-
pie wiekowej 30-49 lat, co stanowi 49% badanych konsumentów usługi turystycz-
nej na wsi, 20,6% to osoby w wieku 50-59, a w wieku 60 i więcej zaledwie 10,4%.  
 Spośród wypoczywających osób niepełnosprawnych największą grupę stano-
wią dzieci z rodzicami bądź opiekunami. Gospodarstwa odwiedzają również nie-
pełnosprawne osoby dorosłe, przyjeżdżając wypocząć w towarzystwie opiekuna  
z rodziny bądź też samodzielnie. Struktura wiekowa jest bardzo podobna jak wypo-
czywających w pełni zdrowych. 
 Wypoczywający swoją sytuację materialną określają jako dobrą (52,1%), złą 
(30%), 18% ankietowanych uznało swoją sytuację za dostateczną. Wypada podkre-
ślić, że osoby o niskim statusie materialnym nie są głównymi odbiorcami usług 
agroturystycznych. Tego rodzaju wypoczynek nie jest dla ludzi ubogich, ale ze 
względu na walory wypoczynkowe, dobrą kuchnię, atrakcje w gospodarstwie  
– gotowi są ponieść większe wydatki.  
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Rys. 3. Preferowane przez agroturystów terminy wypoczynku w gospodarstwie (w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Większość turystów najczęściej wybiera terminy wypoczynku w sezonie let-
nim. Najwięcej osób przyjeżdża do gospodarstwa w weekendy i miesiące letnie. 
Wśród drugoplanowych okresów dłuższego wypoczynku w ciągu roku najwięcej 
wskazań uzyskały weekendy i ferie zimowe. Najmniej osób odwiedza gospodar-
stwa agroturystyczne w święta, co wynika z naszej tradycji i braku nawyku do spę-
dzania świąt poza domem rodzinnym. Turyści celowo wybierają wypoczynek  
w miesiącach letnich, gdyż sprzyjająca aura daje możliwość obcowania z przyrodą  
i przebywania całymi dniami na powietrzu.  
 Czasokres pobytu turystów niepełnosprawnych to najczęściej kilka dni, od 7 
do 14. Są to najczęściej rodziny z małymi dziećmi, a także dziadkowie z wnukami. 
Rodziny posiadają dzieci w różnym wieku, więc część z nich czas wolny spędza 
wybierając inną formę wypoczynku (kolonie, obozy, wycieczki). Gospodarstwo 
agroturystyczne świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych przyjmuje także 
zorganizowane grupy kilku – lub kilkunastoosobowe i dla nich oferuje specjalny 
program.  
 Mieszkańcy aglomeracji to najliczniejsza grupa agroturystów, co potwierdzają 
również wyniki badań, jakie autorka przeprowadziła w 2006 roku. W wybranych 
gospodarstwach przeważali goście ze Szczecina, Gorzowa Wlkp., Siedlec, Bytomia, 
Piły. Właściciele wyrażają zadowolenie, że przyjeżdżają do nich turyści ze wszyst-
kich zakątków Polski, a także z zagranicy. Prawie 90% spośród badanych kwatero-
dawców deklarowało wypoczynek turystów zagranicznych, którzy wybierają ich 
gospodarstwo po raz kolejny.  
 Na wypoczynek turyści najczęściej przyjeżdżają własnym środkiem lokomocji 
– samochodem, a grupy zorganizowane autobusem bądź busem. Istnieje możliwość 
umówienia się z właścicielem gospodarstwa i jeśli przyjeżdżający nie ma możliwo-
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ści dojazdu, to może zostać przywieziony z przystanku kolejowego, autobusowego 
lub busów.  
 Większości kwaterodawców opłaca się inwestować i prowadzić gospodar-
stwo, ukierunkowując swoją ofertę także do osób niepełnosprawnych. Przyjmowa-
nie gości wiąże się ze znacznym dochodem dla gospodarstwa. Wielu właścicieli 
gospodarstw nie potrafi jednak określić wielkości dochodu, gdyż przy tego typu 
działalności rolnik nie ma obowiązku prowadzenia rachunkowości. Otrzymane od 
turystów pieniądze inwestują w podwyższenie standardu kwater i ich otoczenia,  
a także podwyższenie jakości oferowanych usług, częściej jednak na bieżące wy-
datki. Małych organizatorów usług turystycznych nie stać na pełne dostosowanie 
swych obiektów dla osób niepełnosprawnych, dlatego potrzebne są działania wspie-
rające i zachęcające tych organizatorów do inwestowania w likwidację barier archi-
tektonicznych. 
 
 
3. Niepełnosprawni klienci gospodarstw agroturystycznych 
 
 Obraz turystyki niepełnosprawnych Polaków wciąż jest pesymistyczny.  
W stosunku do zdrowych rodaków niepełnosprawni podróżują ponad trzy razy 
rzadziej. Ich udział w podróżach zagranicznych jest czternastokrotnie mniejszy. Dla 
wielu turnus rehabilitacyjny pozostaje jedyną szansą, aby zobaczyć Bałtyk, Tatry 
albo Wieliczkę6. 
 Aby poznać najistotniejsze powody zainteresowania pobytem na wsi, przed-
stawiono uczestniczącym w badaniach zestaw kilku opcji, prosząc o wskazanie tych 
najważniejszych.  
 Zdecydowanie dominującym powodem zainteresowania agroturystyką była 
możliwość spokojnego wypoczynku w środowisku wiejskim (60%), a także chęć 
zmiany dotychczasowego sposobu wypoczynku (64%). Na realizację swoich zainte-
resowań podczas wypoczynku w gospodarstwie wskazuje 34% badanych turystów. 
Walory zdrowotne przyciągają 48% ankietowanych, a 71% przyjeżdża, by pobyć  
z rodziną, która zamieszkuje w tym gospodarstwie. Urlop wykorzystuje się często 
na spotkania rodzinne. Gospodarstwo, w którym można wypocząć w ciszy, cieszy 
się popularnością wśród osób, które chcą podreperować swoje zdrowie. Tak moty-
wuje 44% konsumentów usługi agroturystycznej. Na uczestnictwo w zajęciach 
plastycznych, manualnych i muzykoterapii liczy 55% ankietowanych.  
 

                                                 
6  P. Stanisławski, Spragnieni wczasów i słońca, „Integracja” 2006, nr 4.  
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Tabela 1 
 

Motywy przyjazdu na wypoczynek do gospodarstwa agroturystycznego 
 

Motywy Procent wskazań 
możliwość spokojnego wypoczynku  
w środowisku wiejskim  

60 

chęć spędzenia urlopu w ulubionym krajobrazie  26 
dobra wiejska kuchnia (własne wyroby) 50 
poznanie kultury, tradycji tego regionu  12 
walory zdrowotne terenów wiejskich  48 
niskie koszty pobytu  34 
realizacja zainteresowań, hobby (np. hippika) 34 
chęć zmiany dotychczasowego sposobu 
 wypoczynku  

64 

rehabilitacja i rekreacja, pływanie 
warsztaty z logopedą 

61 

możliwość kontaktu z rodziną wiejską  71 
uczestnictwo w zajęciach (plastyczne,  
muzykoterapia, manualne) 

55 

poprawa zdrowia  44 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet. Ankietowany miał prawo do kilku 
wskazań. 
 
 Turyści chwalą wypoczynek na wsi, ale jednocześnie krytykują takie niedo-
godności, jak złe drogi i warunki dojazdu (45%), na brak informacji użalało się 
29% ankietowanych, a 16% oczekiwało szerszej oferty atrakcji turystycznych.  
Badania przeprowadzone wśród wypoczywających w wybranych gospodarstwach 
agroturystycznych województwa zachodniopomorskiego potwierdzają wyniki 
otrzymane przez Instytut Turystyki7. Miesiące letnie cieszą się największym nasile-
niem turystów. Województwo zachodniopomorskie, leżące na terenach przymor-
skich i pojeziernych, więcej turystów przyjmuje latem niż zimą. Klimat, jaki tutaj 
panuje, nie jest sprzymierzeńcem dla wypoczywających zimą. Poza tym brak przy-
stosowania gospodarstw do wypoczynku zimową porą wpływa na brak turystów.  
 Niepełnosprawni chętnie przyjadą na wypoczynek do gospodarstw agrotury-
stycznych, jeśli będzie lepsza infrastruktura drogowa i dostępność komunikacyjna. 
Zachętą do przyjazdów, nawet poza sezonem, będzie przystosowanie pomieszczeń 
do warunków zimowych. Ogrzewane, zaadaptowane dla osób niepełnosprawnych 

                                                 
7  Badania prowadzone przez Instytut Turystyki w 2006 roku.  
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powierzchnie (niewykorzystane obory, chlewnie, kurniki, stodoły) mogą przynosić 
dochód gospodarzom przez cały rok. Latem turyści chętniej wybierają gospodar-
stwa położone bliżej morza lub jezior, dlatego większość gospodarstw agrotury-
stycznych w województwie zachodniopomorskim cieszy się dużą liczbą turystów 
odpoczywających właśnie w tym okresie.  
 Turyści najczęściej na wypoczynek wybierają tereny przymorskie, następnie 
góry i jeziora. Do miast wybiera się zaledwie 6,9% ankietowanych, chyba że na 
jedno-, dwudniowe wycieczki.  
 Jednym z pytań ujętych w ankiecie było: Jaki średni koszt byłby do zaakcep-
towania przez wypoczywających? Otrzymane wyniki potwierdziły wcześniejsze 
wypowiedzi, że najtańsza usługa nie cieszy się wcale tak ogromnym powodzeniem, 
jakby się wydawało. Turyści aprobują wyższą cenę, ale wówczas, gdy jakość ofe-
rowanej usługi jest wysoka. Okres, gdy wybierano tańsze od lepszego, pomału za-
czyna mijać. Jak mówią kwaterodawcy, dziś cena 90 zł za dobę (nocleg z wyżywie-
niem) jest do przyjęcia przez turystów.  
 Kwaterodawcy zaobserwowali, że turyści najbardziej cenią sobie: jakość wy-
żywienia, kontakty z gospodarzami, wspólne biesiadowanie, rodzinną atmosferę, 
relację cen do oferowanych usług, a także atrakcje w gospodarstwie i okolicy. 
Szczególnie cenionym produktem turystycznym wśród gości jest zdrowa, regional-
na kuchnia. 
 Nabywcy usług agroturystycznych podali, jak przedstawiały się według ich 
kalkulacji koszty wypoczynku. Według respondentów największe koszty ponosi się 
na noclegi (42,1% wypowiedzi), następnie w kolejności: wyżywienie (22,1%); 
zakupy na własne potrzeby (15,6%), usługi rekreacyjne (10,9%), transport (8,1%). 
Inne, a wśród nich dodatkowe usługi (leczenie, metodami naturalnymi, preparaty 
ziołowe, wypożyczanie sprzętu) stanowiły tutaj 1,2%. Zdaniem turystów wyższa 
cena korelowała ze standardem zakwaterowania i jakością wyżywienia (63%).  
 Oferta usług proponowanych turystom przez właścicieli badanych gospo-
darstw jest dość bogata, a kwaterodawcy nie ograniczają się do usługi noclegowej  
i wyżywieniowej. Turysta jest wymagający i nie zadowoli się tylko świeżym po-
wietrzem i dobrym jadłem. Badane gospodarstwa oprócz usług podstawowych ofe-
rowały dodatkowe, by jednocześnie być konkurencyjnymi w stosunku do szerokiej 
oferty innych form wypoczynku.  
 Większość gospodarstw przyjmujących osoby z dysfunkcją ruchu posiada 
sprzęt i salę do ćwiczeń. Niektóre mają również podjazdy, a także łazienki i toalety 
o większej powierzchni użytkowej. Mimo iż większość gospodarstw posiada duży 
teren rekreacyjny, to prawie wszystkie wyodrębniają również teren przeznaczony 
do zabawy dla dzieci i sportowy dla dorosłych, parking dla samochodów i specjal-
nych rowerów. Dla osób niedowidzących kwaterodawcy umieszczają dobrze wi-
doczne oznakowania i instalują poręcze.  
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Tabela 2 
 

Rodzaj usług oferowanych w wybranych gospodarstwach agroturystycznych 
 
Wyszczególnienie 
Biesiady przy muzyce ludowej 
Boisko do gier sportowych 
Jazda konna z instruktorem 
Kuligi 
Łowienie ryb 
Miejsce na ognisko, grilla 
Możliwość korzystania ze sprzętu turystycznego (łódki, pontony, wędki, rowery) 
Możliwość krótkiego pozostawienia dzieci pod opieką 
Piaskownica 
Pokazy rękodzielnictwa 
Prysznic ogrodowy 
Sala do ćwiczeń, relaksacji 
Sauna, łóżka wodne do rehabilitacji,  
Spotkania z logopedą, psychologiem 
Udział turystów w pracy domowej 
Udział turystów w pracy polowej i w ogrodzie 
Inne (np. leczenie metodami naturalnymi, nauka rękodzieła, nauka produkcji twa-
rogu, pieczenia ciast, chleba, zwiedzanie okolic z przewodnikiem, dogoterapia) 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Obiekty, w których odpoczywają niepełnosprawni turyści, winny spełniać 
odpowiednie wymagania8. Wymagania wymienione w rozporządzeniu dotyczą: 
dojścia i dojazdów, miejsc postojowych, gromadzenia odpadów, ogrodzenia, a tak-
że powinny być odpowiednie schody, pochylnie, wejścia do budynków i mieszkań, 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.  
 Kwaterodawcy, działając samodzielnie, często napotykają na trudności, jed-
nak zespołowa organizacja usług agroturystycznych może oznaczać poszerzenie 
liczby osób korzystających z tej formy wypoczynku i osiąganie większego zysku. 
Gospodarstwo nie musi świadczyć wszystkich niezbędnych usług, dlatego często 
pobliskie gospodarstwa współpracują ze sobą. Wybrane gospodarstwa zajmują się: 
hodowlą koni i udostępniają je na przejażdżki, specjalizują się w kwiaciarstwie, 

                                                 
8  Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690  
z późn. zm. 
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warzywnictwie bądź też oferują naukę rękodzieła artystycznego, wiele prowadzi 
kuchnię na bazie wyłącznie własnych produktów. Do oferowania specjalistycznych 
usług potrzebna jest pomoc fachowców, np. nauczycieli jazdy konnej, rehabilitan-
tów, przewodników. Gospodarstwa zatrudniają wykwalifikowanych nauczycieli, 
bywa, że na cały sezon. Dzięki współpracy między gospodarstwami, szerszy krąg 
osób może czerpać korzyści z agroturystyki, jednak pod warunkiem świadczenia 
usług wysokiej jakości.  
 Do gospodarstw przyjeżdżają zorganizowane grupy dzieci niedowidzących, 
poznają zwierzęta domowe, dotykają ich, przytulają, głaskają, mogą usłyszeć głos 
tych zwierząt. Gospodarz opowiada, opisuje cechy charakterystyczne zwierząt  
i w ten sposób dzieci poznają krowy, konie, owce, świnie, drób. Dzieci nie chcą 
wyjeżdżać, są zainteresowane i dociekliwe. Poznają rośliny, dotykają kwiatów, 
drzew, krzewów. Dowiadują się, z jakiego kwiatu rodzą się tak dobre owoce. To 
bardzo pouczające lekcje, bo jak inaczej nazwać spacery z przewodnikiem po ogro-
dzie? Takie dzieci w gospodarstwie nocują tylko jedną noc, warunki są spartańskie, 
gdyż dogodnych miejsc czasem brakuje także opiekunom, ale jest to wielka frajda.  
 W gospodarstwie można poznać wiele prac polowych i domowych, m.in. jak 
piecze się chleb, skąd się biorą jaja, mleko, ser, śmietana. Często są to lekcje poglą-
dowe na długo pozostające w pamięci. Dzięki turnusom tygodniowym, dziesięcio-
dniowym dziewczynki uczą się haftować, robią abażury, składają serwetki, poznają 
rękodzieło, chłopcy mogą dowiedzieć się, co to jest kuźnia i jak pracuje się w niej.  
 Niepełnosprawni często zamykają się w domach, gdyż boją się konfrontacji z 
„innym światem”. Jedno z gospodarstw odwiedziła grupa osób, których wzrost nie 
przekroczył jednego metra. Takie wypady za miasto, do gospodarstw oferujących 
usługę turystyczną, organizuje się, by oswoić ludzi z widokiem „tych niskich”. 
Wśród tej grupy niepełnosprawnych są pracujący w różnych zawodach: lekarze, 
nauczyciele, prawnicy, bywa, że są sobie szefami, prowadząc własne działalności 
gospodarcze.  
 Nieliczne gospodarstwa posiadają baseny, choćby sztuczne. Tam między in-
nymi osoby z dysfunkcją ruchu mogą rehabilitować się poprzez pływanie; mogą 
także – w stawach niedaleko gospodarstwa – łowić ryby.  
 Dla osób malujących ustami czy stopami organizowane są plenery malarskie. 
Dzięki kilkudniowym pobytom, podczas których powstają przepiękne obrazy, oko-
liczna ludność bardziej rozumie niepełnosprawnych i stara się traktować ich jak 
każdego zdrowego. Na takich turnusach artyści mogą sprzedawać swoje prace, co 
również przynosi im dodatkowy dochód. Pobyt osób niepełnosprawnych w gospo-
darstwie agroturystycznym przynosi korzyść dla kwaterodawców. Zadowolony 
turysta zareklamuje tego typu wypoczynek i w następnym roku przyjedzie z kolejną 
grupą na wieś.  
 Gospodarstwa agroturystyczne organizują dla dzieci naukę fotografii, śpiewu, 
a te z wadą mowy mają lekcje z logopedą, zainteresowaniem cieszą się pokazy 
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tresury psów czy umiejętności strażackich.  
 Agroturystyczna oferta jest bardzo bogata, wszystko jednak zależy od pomy-
słowości kwaterodawców, funduszy, jakimi dysponują, by urozmaicić pobyt dzieci 
i dorosłych, a także pogody, która jest nieodłącznym elementem dobrego wypo-
czynku – obojętnie, czy będzie to latem, czy zimą.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Oferta agroturystyczna skierowana do osób niepełnosprawnych przynosi ko-
rzyści zarówno kwaterodawcom, jak i osobom wypoczywającym. Jednym korzyści 
finansowe, drugim – edukacyjne i duchowe.  
 Poziom dochodów osób niepełnosprawnych w dużej mierze wpływa na wybór 
miejsca i formy wypoczynku. Pomocne byłyby umowy, jakie zawierałyby gospo-
darstwa agroturystyczne z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, a także Pań-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
 Nieliczne gospodarstwa agroturystyczne skorzystały z dofinansowania z pro-
gramów unijnych na modernizację gospodarstw rolnych, przystosowując je do 
przyjęcia osób niepełnosprawnych.  
 Osoby niepełnosprawne częściej jadą tam, gdzie są osoby o podobnych scho-
rzeniach, akceptujące się nawzajem, dlatego dobrze byłoby stworzyć takie warunki, 
by jednocześnie w gospodarstwie mogły wypoczywać małe zorganizowane grupy. 
Rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo częściej wyjeżdżają na wieś na 
wypoczynek. Tam swobodnie, bez skrępowania mogą całymi dniami przebywać na 
świeżym powietrzu.  
 Właściciele ankietowanych gospodarstw chętnie widzą u siebie turystów nie-
pełnosprawnych, kierują swoją ofertę do stowarzyszeń oraz instytucji wspierają-
cych osoby z dysfunkcją ruchu i innymi schorzeniami. Wielu kwaterodawców chęt-
nie przyjęłoby do pomocy także wolontariuszy. Kwaterodawcy nie mają przygoto-
wania psychologicznego i często – jak mówią – mają trudności w komunikacji  
z osobami niepełnosprawnymi, więc chętnie skorzystaliby także ze szkoleń inter-
personalnych.  
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ACTIVITIES OF AGRITOURISM FARMS INVOLVED IN SERVICE  
FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
 

Summary 
 
 The profile of the farms is changing along with conditions and opportunities for 
rural and agriculture development. Diversifying sources of income for farm families 
allows to increase development opportunities in the same farms, as well as better meet-
ing the needs of family members. The article presents agritourism as a form of non-
agricultural activities in rural areas. Special attention is paid to the business of agritour-
ism farms involved in service for people with disabilities. 
 

Translated by Jacek Prochorowicz 
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ZNACZENIE INTERNETU W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ  
I AGROTURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 
 
 
 W obecnych czasach jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania informa-
cji i narzędziem do jej upowszechniania jest Internet. Ma on globalny zasięg i speł-
nia, oprócz funkcji informacyjnej i komunikacyjnej, również funkcję marketingową 
i handlową. Korzystając z Internetu, można poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać 
nowe znajomości, pozyskać klientów i prowadzić sprzedaż towarów czy usług 
praktycznie w nieograniczonym czasie1. Internet stał się narzędziem prowadzenia 
biznesu (coraz częściej e-biznesu), wymuszając na jego użytkownikach nowy spo-
sób myślenia i działania2.  
 Działalność firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego i specyficzny 
charakter oferowanego produktu, na który składają się dobra i usługi3, warunkuje 
szczególny popyt na różnego rodzaju informacje. Sama informacja turystyczna jest 
składnikiem promocji turystycznej i narzędziem rozwoju turystyki, bowiem poprzez 
opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie danych można mieć znaczący wpływ 
na podaż i popyt tego typu usług. Informacja turystyczna definiowana bywa jako 
przekazywanie wszelkich danych interesujących turystę4. W szerszym ujęciu jest 
to: 

 uporządkowany zbiór danych służących organizatorom i konsumentom 
usług turystycznych, 

                                                 
1  R. Jędrkowiak, Internet – naprawdę warto, „Business Sales” 2000, nr 1, s. 28. 
2  I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wy-

dawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 138. 
3  G. Gołembski, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym, In-

stytut Turystyki, Warszawa 1991, s. 11. 
4  J. Merski, Informacja turystyczna w Polsce, Wydawnictwo WSE, Warszawa 2002, s. 9. 
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 system obejmujący sieć centrów i punktów informacji turystycznej, 
 metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania 

danych5. 
 Z tego też względu rola Internetu od wielu lat wzrasta również w branży tury-
stycznej, dla której usługi informacyjne mają szczególne znaczenie6. Wpływają one 
m.in. na rozwój i natężenie ruchu turystycznego, popularyzują wiedzę o mniej zna-
nych regionach, obniżają koszty prowadzonej działalności i usprawniają obsługę 
turystów7. Jednocześnie coraz większa liczba osób planuje swoje wyjazdy w opar-
ciu o informacje zaczerpnięte z sieci8. Przydatność Internetu ma również znaczenie 
na innych etapach podróży i po jej zakończeniu9.  
 Internet jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych i znajdu-
je coraz więcej różnorodnych zastosowań w działalności turystycznej10. W sieci 
skupione są obecnie już nie tylko duże firmy turystyczne, ale również małe podmio-
ty świadczące usługi, np. na obszarach wiejskich. Z tego też względu celem plano-
wanych badań było określenie zakresu wykorzystania Internetu przez właścicieli 
gospodarstw do prowadzenia działalności w zakresie turystyki wiejskiej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.  
 
 
1. Metodyka badań 
 
 W celu realizacji przyjętego zadania badawczego przeprowadzono analizę 
dostępnych wydawnictw reklamowych (foldery, katalogi, mapy, ulotki z lat 2005–
2009), danych adresowych uzyskanych w trakcie prowadzonych we wcześniejszych 
latach badań terenowych oraz stron internetowych (korzystano z wyszukiwarki 
Google) dotyczących turystyki wiejskiej i agroturystyki w województwie zachod-
niopomorskim11. Badania prowadzone były w okresie od 2 listopada do 30 grudnia 

                                                 
5  Polski system informacji turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2002, 

s. 7. 
6  T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 36. 
7  K. Wajda, Znaczenie doskonalenia systemów informacyjnych w branży turystycznej,  

w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. J. Bergier,  
B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 159–163. 

8  Internet pierwszym źródłem informacji przy planowaniu urlopu, www.gemius.pl/-
pl/archiwum_prasowe/2006-04-11/01, Turystyka wśród internautów, www.gemius.pl/pl/-
aktualnosci/2008-01-21/01. 

9  Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo PROKSENIA, 
Kraków 2004, s. 214. 

10  B.F. Kubiak, A. Korowicki, Trendy rozwojowe systemów informacji i dystrybucji pro-
duktu turystycznego, w: Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin–Kopenhaga 2005, s. 413. 

11  M.in. http://www.zodr.pl/agroturystyka.html, http://agroturystyka-zachodniopomorskie. 
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2009 roku i miały dwa etapy. W pierwszym przygotowano ewidencję obiektów, 
natomiast w drugim próbowano ustalić czy ww. obiekty korzystają z Internetu  
i w jakim zakresie, tj. czy posiadają własne strony oraz czy korzystają z poczty 
elektronicznej w promocji i sprzedaży swoich usług. Uzyskane wyniki opracowano 
i przedstawiono w tabeli (tabela 1) i na wykresie (rysunek 1). 
 
 
2. Omówienie wyników i dyskusja 
 
 Znaczenie turystyki wiejskiej i agroturystyki jako alternatywnej formy wypo-
czynku na obszarach wiejskich w Polsce i innych krajach UE i świata systematycz-
nie wzrasta. Szacuje się, że na ogólną liczbę około 24 tysięcy obiektów wiejskiej 
bazy noclegowej w Polsce 8790 stanowią obiekty agroturystyczne12. 
 Duża konkurencyjność gospodarstw i oczekiwania klientów zmuszają właści-
cieli tego typu obiektów do podejmowania profesjonalnych działań marketingo-
wych, a obecnie, gdy coraz więcej osób ma dostęp i korzysta z Internetu, również  
e-marketingu. Jak wykazują badania, już teraz ponad 60% użytkowników sieci (są 
to głównie uczniowie, studenci oraz osoby z wykształceniem co najmniej średnim, 
korzystający z Internetu codziennie lub prawie codziennie) planujących wyjazd  
z biurem podróży wskazuje Internet jako główne źródło informacji13. Dlatego też 
jedną z najważniejszych cech technologii informacyjnych, którą wykorzystuje się  
w turystyce wiejskiej, stała się możliwość prezentacji na rynku tego typu ofert oraz 
upowszechniania informacji o regionie. Podejmowane działania wpływają na pod-
noszenie wartości i znaczenia obszarów wiejskich, czyniąc je bardziej dostępnymi 
dla turystów. Tym samym umieszczenie oferty w sieci wyrównuje szanse małych  
i dużych podmiotów na rynku usług turystycznych14.  
 Województwo zachodniopomorskie, ze względu na swoje położenie i zlokali-
zowane w jego obrębie liczne walory naturalne i antropogeniczne, predysponowane 
jest do rozwoju rożnych rodzajów turystyki (m.in. turystyka wypoczynkowa, 

                                                                                                                        

prv.pl/, http://meteor.turystyka.pl/noclegi,agroturystyka,zachodniopomorskie,59.html, www.agro-
urlop.pl. www.agroturystyka.jarosławiec.pl, www.wakacje.agro.pl/strzecha, www.e-agro.pl/kim, 
http://www.obiektyturystyczne.pl/najlepsze.noclegi/turystyka, agroturystyka,zachodniopomor-
skie/, http://www.nocowanie.pl/noclegi/zachodniopomorskie/ agroturystyka/sortuj/tanie-noclegi/, 
http://www.agroturystyka.pl/index.php?inc=wpisy, http://www.e-agroturystyka.pl/www/index-
16.php, http://www.kosa.agroturystyka.pl/, http://www.e-agro.pl/, http://www.zielonegoscin-
ce.pl/cms/php/strona.php3?cms= cms_ziego 

12  A. Jachowicz, H. Legienis, Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania  
w Polsce w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2007. 

13  Turystyka wśród internautów, www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2008-01-21/01. 
14  R. Ziółkowski, Nowoczesne technologie informacyjne w rozwoju turystyki wiejskiej,  

w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. J. Bergier,  
B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 164–168. 
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uzdrowiskowa, aktywna, krajoznawcza, kwalifikowana, biznesowa). Od wielu lat 
popularna jest na tym terenie również turystyka wiejska i agroturystyka. Nie rozwi-
ja się ona jednak równomiernie w skali całego województwa, lecz dominuje na 
obszarach dobrze zagospodarowanych dla potrzeb ruchu turystycznego i zlokalizo-
wanych w bliskim lub bezpośrednim sąsiedztwie atrakcyjnych dla turysty walorów. 
Niestety określenie liczby tego typu obiektów ma zawsze charakter przybliżony.  
W wyniku przeprowadzonej dla potrzeb niniejszej pracy analizy dostępnych wy-
dawnictw reklamowych, danych z badań terenowych i informacji zawartych  
w Internecie ustalono aktualną liczbę gospodarstw prowadzących działalność tury-
styczną w obrębie obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego na 715 
(tabela 1). 

Tabela 1 
 
Liczba obiektów turystyki wiejskiej w powiatach województwa zachodniopomorskiego 

w 2009 roku 
 

Powiat 
Liczba 
gmin 

Liczba 
obiektów 

% ogółu obiektów 

białogardzki  4 5 0,7 
choszczeński 6 42 5,9 
drawski 6 105 14,7 
goleniowski 6 14 2,0 
gryficki 6 24 3,3 
gryfiński 9 18 2,5 
kamieński 6 58 8,1 

kołobrzeski 7 34 4,8 
koszaliński (z Koszalinem*) 9 103 14,4 
łobeski 5 25 3,5 
myśliborski 5 11 1,5 
policki 4 18 2,5 
pyrzycki 6 3 0,4 
sławieński 6 101 14,0 
stargardzki 10 28 4,0 
szczecinecki 6 62 8,7 
Szczecin* 1 2 0,3 
świdwiński 6 18 2,5 
Świnoujście* 1 7 1,0 
wałecki 5 37 5,2 
Ogółem 114 715 100 

 
*Miasta na prawach powiatu. Stan na 30 grudnia 2009 roku. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Analizując dane zawarte w tabeli 1, można stwierdzić, że od wielu lat najbar-
dziej dominującymi powiatami w województwie zachodniopomorskim – pod 
względem liczby obiektów związanych z turystyką wiejską – są powiaty nadmor-
skie: sławieński, koszaliński i kamieński oraz te położone na pojezierzach: drawski, 
szczecinecki i choszczeński. Turystka wiejska rozwija się również w pozostałych 
powiatach województwa zachodniopomorskiego, o czym świadczy zwiększająca 
się ich liczba w stosunku do zestawień przeprowadzonych w poprzednich latach 
(2004, 2008 i 2009 rok). Jest to szczególnie istotne z tego względu, że tradycje 
związane z wypoczynkiem na wsi nie są na tym terenie tak znaczące, jak w innych 
regionach Polski. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zachodniopomorskie 
gospodarstwa systematycznie poszerzają i uatrakcyjniają swoją ofertę, dostosowu-
jąc ją do potrzeb i oczekiwań gości, zarówno krajowych, jak i coraz częściej zagra-
nicznych.  
 Od wielu lat obiekty związane z turystyką wiejską mają znaczący wkład  
w całkowitą liczbę miejsc noclegowych w województwie zachodniopomorskim. 
Niestety nie jest dostępna dla przeciętnego turysty całościowa oferta tego typu go-
spodarstw, zarówno w formie tradycyjnych katalogów, folderów, map czy ulotek 
reklamowych, jak i w Internecie (rysunek 1), który odgrywa coraz większą rolę  
w promocji usług agroturystycznych w Polsce15. Jest to szczególnie ważne, ponie-
waż szacuje się, że 42 do 86% użytkowników sieci w celu dotarcia do odpowiedniej 
witryny korzysta z wyszukiwarek16, wprowadzając do nich najważniejsze słowa 
kluczowe. Internauci uzyskują w ten sposób wiele istotnych dla nich informacji, 
dotyczących miejsca wypoczynku (oferta noclegowa, wyżywienie, dodatkowe 
atrakcje, dojazd), jak i walorów okolicy. Ma to również ogromne znaczenie przy 
promocji usług agroturystycznych, ponieważ, jak wynika z badań prowadzonych w 
innych regionach Polski większość biur turystycznych nie ma w swojej ofercie 
turystyki wiejskiej i agroturystyki17.  
 Tymczasem jak wynika z przeprowadzonych badań, zaledwie 225 gospo-
darstw świadczących usługi turystyczne (31,5% ogółu objętych badaniami obiek-
tów) posiada swoją reklamę w Internecie (rysunek 1). Podobne wyniki uzyskali  
w swoich badaniach w 2005 roku w odniesieniu do województwa zachodniopomor-
skiego B. Sawicki i J. Antoszek18.  

                                                 
15  M. Parlińska, Informacja i jej znaczenie w rozwoju agroturystyki, w: Turystyka w rozwo-

ju obszarów wiejskich, red. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007, s. 412–
419. 

16  S. Thurow, Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2004, s. 19–22. 

17  Z. Kryński, Udział biur podróży w sprzedaży ofert agroturystycznych, w: Marka wiej-
skiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdy-
nia 2009, s. 310–319. 

18  B. Sawicki, J. Antoszek, Rola usług internetowych w rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich, w: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej, red. J. Bergier, B. Sawicki, Wydawnic-
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Rys. 1. Wykorzystanie reklamy internetowej i poczty elektronicznej w turystyce wiej-
skiej w województwie zachodniopomorskim (stan na 30 grudnia 2009 roku) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Informacje reklamowe umieszczane są na własnych stronach gospodarstwa, 
oficjalnych stronach gminy, powiatów, stowarzyszeń oraz na stronach tematycz-
nych. Typowa strona zawiera informacje o gospodarstwie (w tym cennik), prezen-
tuje walory najbliższej okolicy, mapę dojazdu oraz galerię zdjęć. Bardziej rozbu-
dowane strony zawierają dodatkowo formularz rezerwacji, forum internetowe  
z wpisami od byłych gości, numer komunikatora (5 gospodarstw), licznik odwie-
dzin oraz ciekawe zdaniem właścicieli linki. Niestety nadal rzadkością są strony 
prezentujące gospodarstwo w języku niemieckim lub angielskim, chociaż coraz 

                                                                                                                        

two PWSZ, Biała Podlaska 2005, s. 169–173. 
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częściej właściciele deklarują znajomość języków obcych. Oferty udostępniane są 
w formie tekstu i statycznej grafiki, brak jest pokazów multimedialnych, co – jak 
zauważa Nowakowska19 – uniemożliwia odbycie m.in. wirtualnej wycieczki. Naj-
dokładniejsze i uaktualniane na bieżąco informacje zawarte są w większości na 
własnych stronach gospodarstw. Niestety, w sieci umieszczonych jest również dużo 
niekompletnych lub wręcz błędnych informacji, a dwie spośród podanych w infor-
matorach stron nie otwierają się. 
 Coraz bardziej popularna usługa internetowa w formie poczty elektronicznej 
(e-mail) również nie jest dostępna w większości gospodarstw świadczących usługi 
turystyczne w województwie zachodniopomorskim. Elektroniczny adres podaje 
zaledwie 174 właścicieli (24,3% ogółu badanych), z pozostałymi osobami możliwy 
jest jedynie kontakt telefoniczny.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Postęp techniczny nieodwracalnie zmienił styl i charakter obsługi turysty. 
Internet umożliwił każdemu, kto ma dostęp do sieci, bezpośrednią rezerwację im-
prez turystycznych i pozyskiwanie informacji. Należy pamiętać o tym, że w obec-
nych czasach marketing i promocja sprzedaży produktów turystycznych jest coraz 
mniej skuteczna bez korzystania z Internetu20. Powinni mieć to na uwadze również 
właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. W celu sprostania wymaganiom konkurencji  
i nieuchronnego dostosowania się do oczekiwań społeczeństwa informacyjnego 
wskazane byłoby: 

 zwiększenie liczby i jakości stron prezentujących poszczególne gospodar-
stwa, 

 porządkowanie i stałe uaktualnianie baz danych przez gminy, powiaty, 
stowarzyszenia itp.,  

 pozyskiwanie funduszy na przełamywanie barier infrastrukturalnych utrud-
niających dostęp do Internetu na obszarach wiejskich, 

 podejmowanie działań edukacyjnych w formie szkoleń związanych z na-
bywaniem lub doskonaleniem posiadanych umiejętności obsługi komputera 
przez właścicieli gospodarstw. 

 

                                                 
19  M. Nowakowska, Współczesne problemy rozwoju gospodarki turystycznej, w: Kierunki 

rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa 2003, s. 91. 
20  E. Jaska, Rola Internetu wśród pozostałych źródeł informacji na rynku usług turystycz-

nych, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 225–237. 
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THE MEANING OF INTERNET IN DEVELOPMENT  
OF THE RURAL TOURISM AND THE AGRI-TOURISM  

IN ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE 
 
 

Summary 
 
 One of the most important properties of informative technologies used in the rural 
tourism and the agri-tourism is the potentiality introduction of current offer on outlet 
and disseminating the information about region. Internet is one of the most effective 
marketing tools and it finds in touristic activity more and more varied uses. It influences 
on lifting the value and the meaning of country areas, acting more accessible for tour-
ists. 
 The aim of this paper was qualification range of use the Internet by owners of 
farms to leadership of activity in range of rural tourism in Zachodniopomorskie Prov-
ince.  
 

Translated by Adam Sammel 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZYNNIKIEM ROZWOJU POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO 
NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Obszary wiejskie w kraju charakteryzują się wieloma nierozwiązanymi pro-
blemami. Między innymi zaliczyć do nich należy: duże bezrobocie, niską docho-
dowość gospodarstw rolnych, ograniczony rynek pracy (brak pozarolniczych miejsc 
pracy), trudny dostęp do edukacji, niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych, 
rozdrobnioną ich strukturę obszarową. Zła sytuacja występuje w ochronie środowi-
ska naturalnego, w infrastrukturze techniczno-użytkowej i społecznej wsi. Zagroże-
niem dla rozwoju obszarów wiejskich są: nadmiar niewykwalifikowanej siły robo-
czej, niski poziom wykształcenia mieszkańców i ich niska aktywność społeczna. 
 Polskie obszary wiejskie mają też mocne strony. Należy do nich zaliczyć: 
znaczne zasoby ziemi i przyrody, interesujące dziedzictwo kulturowe, korzystną 
strukturę wiekową ludności wiejskiej i jej gotowość do podejmowania działalności 
pozarolniczej przy odpowiednim wsparciu finansowym i merytorycznym. Sytuacja 
społeczno-gospodarcza na obszarach wiejskich z jednej strony wskazuje na zapóź-
nienie w rozwoju gospodarczym, ale z drugiej strony – na znaczący potencjał roz-
wojowy, którego efektywne wykorzystanie może sprzyjać tworzeniu korzystnych 
warunków dla wielokierunkowego rozwoju wsi, w tym rynku usług turystycznych. 
 Celem artykułu jest zwrócenie uwagi właśnie na rozwój turystyki na terenach 
wiejskich – jako jednej z możliwości kształtowania strategii wielofunkcyjnego 
rozwoju tych obszarów. W artykule wskazano na podstawowe zasoby potencjału 
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turystycznego wsi, w tym przede wszystkim na potrzebę uwzględnienia przedsię-
biorczości indywidualnej i zbiorowej mieszkańców wsi. Przedsiębiorczość została 
potraktowana jako istotny element potencjału rozwojowego wsi. 
 Artykuł ma charakter literaturowy. Wykorzystano w nim odpowiednią litera-
turę przedmiotu, uwzględniającą jakościowe i ilościowe wartości zasobów składa-
jących się na potencjał turystyczny obszarów wiejskich. 
 
 
1. Potencjał turystyczny i jego elementy 
 
 Rozwój turystyki na danym obszarze zdeterminowany jest bogactwem różno-
rodnych elementów potencjału turystycznego, jaki posiada ten obszar. Części skła-
dowe potencjału turystycznego konkretnego obszaru recepcyjnego mogą być od-
powiednio wykorzystane do organizowania i zarządzania ruchem turystycznym 
oraz do uprawiania na nim turystyki. 
 Potencjał turystyczny to wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunku-
jące rozwój turystyki na określonym terenie1 (rysunek 1). Pojęcie „zasoby”2 trakto-
wane jest tutaj jako zespół różnych elementów (np. przyrodniczych, kulturowych, 
ekonomicznych, techniczno-użytkowych), które mogą m.in. stanowić walory tury-
styczne będące w zainteresowaniu organizatorów i zarządców turystyki oraz sa-
mych turystów. 
 Do zasobów strukturalnych każdego obszaru należą walory turystyczne, zago-
spodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna. 
 Walory turystyczne tworzy to wszystko, co stanowi bezpośredni przedmiot 
zainteresowania turystów i niejednokrotnie decyduje o wyborze miejsca spędzania 
wypoczynku. Dzielą się one na walory przyrodnicze powstałe w wyniku działania 
czynników naturalnych (góry, morza, jeziora, lasy, klimat itp.) i walory antropoge-
niczne tworzone przez działalność człowieka (zamki, pałace, muzea, parki, festiwa-
le itp.). 
 Zagospodarowanie turystyczne, zwane także bazą materialną turystyki, obej-
muje wszystkie elementy, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie terenu 
recepcyjnego przygotowanego na zaspokojenie potrzeb turystów. Elementami za-
gospodarowania turystycznego są: baza noclegowa, baza gastronomiczna, baza 
rekreacyjno-sportowa, biura turystyczne (informacja turystyczna), baza paratury-
styczna (sklepy, kina, banki, parkingi, kanalizacja, sieć wodociągowa, gazowa, 
telefoniczna) oraz plany zagospodarowania przestrzennego, plany inwestycji tury-
stycznych. 

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

wanie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 32. 
2  Szerzej o zasobach napisano w dalszej części artykułu. 
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Rys. 1. Potencjał turystyczny i jego elementy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, 
Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 52. 

 
 Dostępność komunikacyjną tworzą warunki dojazdu do miejscowości będącej 
celem podróży, sieć połączeń komunikacyjnych między miejscem zamieszkania 
turysty a miejscami jego czasowego przebywania (dostępność zewnętrzna). Do-
stępność tę tworzą również: system połączeń komunikacyjnych, szlaków turystycz-
nych, lokalna sieć dróg, połączeń kolejowych umożliwiających poruszanie się po 
obszarze i miejscowości przyjazdu (dostępność wewnętrzna). 
 Zasoby funkcjonalne jako element potencjału turystycznego stanowią uwa-
runkowania kulturowe, ekonomiczne, demograficzne, polityczne, ekologiczne, 
psychologiczne, społeczne, technologiczne3. Zasoby te w większości są zinstytu-
cjonalizowane, to znaczy zorganizowane w zespoły ludzi i urządzeń powstałe dla 
realizacji konkretnych celów, wykonywania zadań (funkcji) na rzecz turystów. 
Dlatego też funkcjonują instytucje, takie jak np. ekonomiczne, polityczne, kultural-
ne, społeczne. 
 Charakteryzując potencjał turystyczny, należałoby zwrócić szerszą uwagę na 
ekonomiczne pojęcie zasobu. 
 Przez zasób rozumie się nagromadzenie różnych elementów (składników) 
niezbędnych w procesach produkcyjnych (również do świadczenia usług turystycz-

                                                 
3  Ibidem, s. 35. 
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nych). Zasoby są różne. Są takie, które mogą być gotowe do użycia bez dodatkowej 
obróbki; takie, które należy przystosować i przetworzyć na swój użytek; oraz takie, 
które człowiek tworzy i produkuje jako elementy składające się na zasoby niewy-
stępujące w gotowej postaci w przyrodzie. 
 Aby współcześnie możliwy był rozwój gospodarki4 (gospodarki turystycznej), 
konieczne są różnorodne zasoby. Współcześnie należy wydzielić co najmniej cztery 
grupy zasobów w danej gospodarce (również turystycznej) (rysunek 2), a są to: 

 Z – zasoby ludzkie (podaż pracy, systemy organizacji i motywacji ludzi do 
pracy); 

 K – zasoby kapitału rzeczowego (fizycznego), włącznie z ziemią i bogac-
twami naturalnymi; 

 T – technologia, czyli stan i organizacja wiedzy, nauki służącej celom pro-
dukcyjnym, usługowym; 

 H – kapitał ludzki, czyli stan wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodo-
wych, doświadczenia i zdolności pracowników do posługiwania się do-
stępnymi technologiami, których poziom jest odzwierciedleniem możliwo-
ści kapitału rzeczowego. 

 

 
 

Rys. 2. Grupy zasobów rozwoju gospodarki  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Obecnie główną rolę odgrywa kapitał ludzki oznaczony literą H. Ogólna defi-
nicja kapitału ludzkiego wskazuje, że jest to zakamuflowany zasób wiedzy, kwali-
fikacji, umiejętności, zdolności oraz gotowości zwiększania potencjału gospo-
darczego (w tym turystycznego) przez jego właścicieli. Tworzenie zasobu kapitału 

                                                 
4  Gospodarka jest to zespół warunków materialnych, społecznych, politycznych, instytu-

cjonalnych wpływających na proces gospodarowania. Jest systemem gospodarczym społeczeń-
stwa. Gospodarowanie to proces produkcji dóbr i usług, ich podziału i wymiany w celu zaspoko-
jenia potrzeb. Zob. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2007, s. 36. 
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ludzkiego jest współcześnie głównym zadaniem państwa5.  
 Kapitał ludzki – jako podstawowy zasób gospodarowania – łączy się z ludzką 
aktywnością, przedsiębiorczością, w której wykorzystywane są wszystkie inne za-
soby w celu zaspokojenia potrzeb różnych grup społecznych i jednostek ludzkich6. 
Bez przedsiębiorczości ludzi trudno mówić o zagospodarowaniu zasobów struktu-
ralnych i funkcjonalnych tworzących potencjał turystyczny. 
 Dlatego też przez potencjał turystyczny danego obszaru, miejscowości rozu-
miemy wielość elementów gospodarczych tego obszaru, miejscowości, które 
współprzyczyniają się do rozwoju gospodarki turystycznej, a osiągnięte efekty tej 
gospodarki zwrotnie wspomagają dalszy rozwój tych elementów. Definicja ta 
wskazuje na współzależność elementów gospodarki turystycznej z jej systemem 
jako całością i całości z jej elementami. Zasoby potencjału turystycznego wykorzy-
stywane w gospodarce turystycznej mają charakter dynamiczny, a nie statyczny. 
Aktywność tych zasobów i ich elementów łączy się z gospodarowaniem, w którym 
istotna rola przypada właśnie przedsiębiorczości. 
 Ocena tych zasobów nastręcza pewne trudności, co wynika z faktu, iż niektóre 
ich elementy są trudno mierzalne i wymagają badań jakościowych. 
 Z punktu widzenia gospodarki turystycznej i turystów najważniejsza jest ak-
tywność zasobów potencjału turystycznego, które zaspokajają ich potrzeby. Ak-
tywność ta łączy się z gospodarowaniem, a tym samym z przedsiębiorczością.  
 
 
2. Przedsiębiorczość zasobem potencjału turystycznego  
 
 Problematyką przedsiębiorczości oraz osób ją realizujących, tj. przedsiębior-
ców, zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, w tym ekonomii, 
prawa, demografii, socjologii, psychologii, zarządzania. 
 Ekonomista widzi w przedsiębiorcy innowatora, osobę, która łączy zasoby 
kapitału finansowego, majątkowego, ludzkiego i przyrodniczego w celu uzyskania 
wartości większej od posiadanej wcześniej. Psycholog dostrzega w nim osobę kie-
rowaną przez potrzebę wewnętrznych osiągnięć, sprawdzenia się w różnych sytu-
acjach. W ujęciu socjologicznym przedsiębiorca postrzega drugiego przedsiębiorcę 
jako konkurenta, z którym musi toczyć grę rynkową i przełamywać bariery rozwoju 
własnej firmy bądź jako przyjaznego partnera z nim współpracującego. Dla polityka 
przedsiębiorca może być zarówno kreatorem nowych miejsc pracy i postępu tech-
nicznego bądź wyzyskiwaczem łamiącym układ władzy tworzącej ład społeczny  

                                                 
5  Zob. szerzej: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 17 i nast. 
6  Zob. szerzej: J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Kapitał ludzki i kapitał społeczny czyn-

nikiem rozwoju agroturystyki, w: Zeszyty Naukowe US nr 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki 
nr 12, red. B. Meyer, A. Panasiuk, WNUS, Szczecin 2009, s. 325. 
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i gospodarczy. 
 Dorobek wielu nauk wnosi cenny wkład w określenie znaczenia przedsiębior-
cy i jego aktywnej postawy zwanej przedsiębiorczością; w tworzenie zorganizowa-
nych działań instytucjonalnych ujętych jako przedsiębiorstwa powodujących rozwój 
gospodarczy i społeczny zbiorowości ludzkich. 
 Mając na uwadze powyższe ujęcia, należy stwierdzić, że przed przedsiębior-
czością znajduje się przedsiębiorca i jego przedsiębiorstwa. Kierując się motywem 
zysku i wykorzystując cechy przedsiębiorczości, zakłada on przedsiębiorstwo na 
własny rachunek, angażując w nie swoje lub powierzone mu zasoby majątkowe,  
a następnie, podejmując decyzje w warunkach nieustannej niepewności, prowadzi 
je, ponosząc przy tym ryzyko ekonomiczne. Przedsiębiorca ze swoim zachowaniem 
przedsiębiorczym staje się kluczową postacią w przedsiębiorstwie. Jest w nim 
głównym czynnikiem sprawczym i motorem postępu ekonomicznego, a jeżeli jest 
właścicielem kapitału przedsiębiorstwa, to ma prawo do dysponowania zyskiem7. 
 Spośród wielu motywów podejmowania przedsiębiorczości gospodarczej do 
ważniejszych zalicza się: 

 dążenie do niezależności, 
 chęć osiągania wyższych dochodów, 
 pozostawanie bez pracy z powodu bezrobocia8. 

 Stopień oddziaływania tych motywów oraz ich hierarchia ważności w różnych 
miejscach i czasie jest trudny do uchwycenia. Decyduje o tym rynek popytu. 
Przedsiębiorcą jest zatem osoba, która prowadzi działalność gospodarczą – rozu-
mianą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową 
oraz jako poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 
działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły9. 
 Wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą podstawową defi-
nicję przedsiębiorcy zawiera ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zgod-
nie z którą przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organiza-
cyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  
– wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnik 
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej10. 
 W literaturze naukowej pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości definiuje 
się znacznie szerzej w zależności od przyjętych kryteriów. Można wskazać na trzy 
główne kryteria wyróżniania przedsiębiorcy oraz jego aktywności zwanej przedsię-
biorczością, a są to: 

                                                 
7  S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, op.cit., s. 27. 
8  S. Skowroński, Mały biznes, czyli przedsiębiorczość na własną rękę, Wydawnictwo In-

for, Warszawa 1998, s. 22. 
9  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004,  

nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 2. 
10  Ibidem, art. 4. 
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 funkcje ekonomiczne przedsiębiorcy, 
 indywidualne cechy osobowe właścicieli firm, 
 sposób menedżerskiego postępowania11 (zarządzania). 

 Zgodnie z kryterium funkcji ekonomicznych przedsiębiorcy, na uwagę zasłu-
guje definicja R.F. Herzberga i A.N. Linka, zgodnie z którą „przedsiębiorca jest to 
osoba specjalizująca się w podejmowaniu rozstrzygających decyzji dotyczących 
lokalizacji, formy i użycia towarów, surowców lub organizacji i biorąca za nie od-
powiedzialność”12.  
 Uzupełnieniem tego pojęcia jest definicja przedsiębiorczości wskazująca na 
aktywną postawę przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość według R.D. Hisvicka „jest to 
proces kreowania czegoś odmiennego. Z uwagi na jego wartość, w ramach którego 
poświęca się konieczny do realizacji tego celu czas i wysiłek, zakładając towarzy-
szące mu finansowe, psychiczne i społeczne ryzyko i oczekując uzyskania nagrody 
finansowej i osobistej satysfakcji”13 (efektów ekonomicznych i psychospołecznych 
podkr. SJ, A.W.W). 
 Wśród definicji przedsiębiorcy uwzględniających indywidualne cechy osobo-
wości oraz profil charakterologiczny osoby prowadzącej własną firmę znaczącą rolę 
odgrywa definicja A. Gibba. Przedsiębiorcą, według niego, jest osoba o takich ce-
chach osobowości, jak: inicjatywa, silna zdolność przekonywania, raczej umiarko-
wana, a nie wysoka skłonność do podejmowania ryzyka, elastyczność, kreatyw-
ność, niezależność (autonomia), zdolność rozwiązywania problemów, potrzeba 
osiągnięć, wyobraźnia, wysokie przekonanie o znaczeniu swojego przeznaczenia, 
przywództwo, umiejętność ciężkiej pracy14. Wszystkie cechy brane pod uwagę 
przez twórcę powyższej definicji mogą występować u każdego, z tym że stopień 
wyposażenia w nie jest różny w zależności od podejmowanych działań oraz warun-
ków i otoczenia, w których decyzje te są podejmowane. 
 Zgodnie z koncepcją przedsiębiorcy opartą o indywidualne cechy osobowe 
przedsiębiorczością jest podejmowanie przez przedsiębiorcę działań ekonomicz-
nych wspartych jego odpowiednimi cechami osobowościowymi. 
 Ostatnim dającym się wyróżnić w literaturze przedmiotu kryterium istotnym 
przy definiowaniu pojęcia przedsiębiorcy jest sposób pełnienia przez niego funkcji 
zarządczych. Nie bierze się tu pod uwagę ani indywidualnych cech, ani funkcji 
ekonomicznych, ale sposób zachowania i podejście do zarządzania, które według 
H.H. Stevensona oznacza „pogoń za okazjami bez uwzględnienia ograniczeń stwa-
rzanych przez aktualnie kontrolowane zasoby”15. Według tego podejścia przedsię-

                                                 
11  Ekonomika i zarządzanie, op.cit., s. 23 i nast. 
12  Ibidem, s. 23. 
13  Ibidem, s. 24. 
14  Ibidem. 
15  Ibidem, s. 25. 
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biorca kieruje się następującymi zasadami:  
 strategiczną orientacją, która oznacza dostosowanie strategii do pojawiają-

cych się okazji i nieograniczanie się przez podmiot wyłącznie do dostęp-
nych w danej chwili środków;  

 angażowaniem się w okazję, czyli podejmowaniem szybkich działań w ce-
lu uchwycenia nadarzającej się przedsiębiorcy i rozwoju jego przedsiębior-
stwa szansy;  

 efektywnym wykorzystaniem środków, oznaczającym takie zaangażowanie 
i gospodarowanie dostępnymi w danym momencie zasobami pracy i kapi-
tału, które w związku z podejmowanymi działaniami dążą do minimalizo-
wania ryzyka przy jednoczesnej maksymalizacji zysków;  

 pełną kontrolą nad posiadanymi zasobami, tj. racjonalnym wykorzystywa-
niem posiadanych zasobów, a więc ich angażowaniem w sytuacjach, kiedy 
jest to rzeczywiście niezbędne;  

 bezpośrednim kontaktem ze wszystkimi pracownikami oraz całym otocze-
niem, osiąganym głównie poprzez dostosowaną strukturę zarządzania  
i właściwy system motywacji do pracy podwładnych;  

 ekwiwalentnością systemu wynagradzania, czyli stosowaniem takiego sys-
temu wynagradzania pracowników, zgodnie z którym wynagrodzenie nie 
jest świadczeniem ze strony pracodawcy, lecz ekwiwalentem za uzyskane 
wyniki i jakość wykonanej pracy.  

 Takie zachowania mogą być odniesione do postępowania indywidualnych 
osób, jak i całych organizacji, gdyż w języku powszechnym pojęcie „działania 
przedsiębiorcze” odnosi się również do zespołów ludzkich, grup pracowniczych, 
instytucji i całej gospodarki. 
 Kryterium menedżerskiego postępowania wyróżniające przedsiębiorcę wska-
zuje, iż przedsiębiorczość jest sposobem sprawnego zarządzania firmą, efektywnym 
i skutecznym wykorzystaniem funkcji zarządzania przez menedżera, to jest plano-
wania, organizowania pracy, motywowania, podejmowania decyzji i kontrolowania. 
 Wymienione kryteria wyróżniania przedsiębiorcy wskazują na zakres jego 
działań ujmowanych jako przedsiębiorcze i powodują, iż można postrzegać przed-
siębiorcę z różnej perspektywy. 
 Wskazanie na jednolite stanowisko wyjaśnienia pojęcia „przedsiębiorczość”  
w literaturze jest trudne do uchwycenia. Wielu przedstawicieli zainteresowanych 
problematyką przedsiębiorczości przyjmuje, iż przedsiębiorczość jest procesem 
tworzenia czegoś nowego oraz że między przedsiębiorczością a innowacją zachodzi 
określony związek. Staje się to możliwe dzięki wyodrębnieniu wspólnych elemen-
tów tego procesu zwanych fazami: 

 Faza pierwsza – tzw. nowatorski pomysł, czyli jego powstanie i ujrzenie 
światła dziennego. Zazwyczaj poprzedzony jest wstępnymi przemyślenia-
mi, obserwacją oraz wnioskowaniem, a zakończony identyfikacją. Pomysł 
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innowacyjny może być efektem działań świadomej pracy lub wynikiem 
czystego przypadku.  

 Faza druga – motywacja, która wynika z pragnienia osiągnięcia korzyści. 
Faza motywacji ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego 
efektu. Istotne jest, aby założony efekt był postrzegany jako użyteczny,  
a także – aby prawdopodobieństwo jego realizacji w określonych warun-
kach było większe od zera.  

 Faza trzecia – środki realizacji umożliwiające zmaterializowanie pomysłu. 
Ich wielkość i struktura uzależnione są od cech pomysłu (wprowadzenie 
produktu na rynek czy nowa organizacja produkcji). Źródła pozyskania 
środków w tej fazie wyznaczają często formę organizacyjno-prawną przed-
siębiorczości.  

 Faza czwarta – działania związane bezpośrednio z realizacją pomysłu, czy-
li produktu będącego materializacją pomysłu. Pod pojęciem produktu ro-
zumiemy tutaj nie tylko nowy wyrób o cechach fizycznych, ale również 
technologię, organizację pracy, system operacyjny, usługę lub inną myśl 
posiadającą cechy użytkowe, a więc możliwą do zastosowania i zaspokoje-
nia potrzeb16. 

 Powyższe fazy innowacji przedstawiają proces przedsiębiorczości. Z pełnym 
procesem przedsiębiorczości będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy uzyskany 
w czwartej fazie produkt znajdzie się na rynku i będzie bezpośrednio lub pośrednio 
przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. Osiągnięcie efektu rynkowego (zysk lub 
strata przedsiębiorcy) oraz zadowolenie klienta staje się ostatnią – piątą – fazą cy-
klu przedsiębiorczości. Graficzny przebieg tego procesu przedstawiono na rysunku 
3. 
 Przedsiębiorczość możemy więc traktować jako postawę człowieka lub proces 
zmian zachodzących pod wpływem tej postawy. Przedsiębiorczość jako postawa 
jest cechą jednostek ludzkich, wyrażająca się w twórczym i aktywnym zachowaniu 
wobec otaczającej rzeczywistości oraz dążeniem do ulepszenia istniejących elemen-
tów środowiska. Przejawia się w gotowości do podejmowania nowych działań lub 
rozszerzaniu dotychczasowych i dążeniu do osiągnięcia planowanych korzyści 
materialnych. Gotowość ta, jeżeli przerodzi się w działanie, przechodzi w pewien 
proces zmian, który polega na rozwoju dotychczasowej działalności gospodarczej 
(przedsiębiorstwa) lub też powstaniu nowych przedsięwzięć17. 
 W sposób metaforyczny przedsiębiorczość można postrzegać jako drzewo. 
Tkwi ono korzeniami w społeczeństwie. Jego pień stanowią struktury społeczne, 
gospodarcze, polityczne i technologiczne. Jego gałęzie to czynniki mobilizujące 

                                                 
16  W.M. Grudzewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, 

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s. 178. 
17  Ekonomika, op.cit., s. 23. 
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konieczne dla przedsiębiorczości. Liście natomiast są przejawami zachowań przed-
siębiorcy18. 
 

 
 

Rys. 3. Etapy procesu przedsiębiorczości 

Źródło: W. Adamczyk, Przedsiębiorczość. Próba definicji, „Przegląd Organizacji” 
1995, nr 11, za: K. Safin, Zarządzanie małą firmą, op.cit., s. 12. 

 
 Korzenie przedsiębiorczości tkwią przede wszystkim w samej osobie przed-
siębiorcy i w kontekście społecznym, w którym dana osoba występuje. W ten spo-
sób przedsiębiorczość traktowana jest zarówno jako proces naturalny, jak i kultu-
rowy. Niezależnie od wrodzonych zdolności danej osoby w pewnym momencie 
warunki społeczne zadziałają, by rozwinąć lub przytłumić te zdolności. Podstawy 
kulturowe, wartości, przekonania ludności powodują istnienie pewnego powszech-

                                                 
18  K.S. Howe, Ramy koncepcyjne analizy przedsiębiorczości wiejskiej, w: Przedsiębior-

czość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński, B. Fedyszak- 
-Radziejowska, PAN-IRWiR, Warszawa 2002, s. 209. 
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nego stanu umysłów, zgodnie z którym przedsiębiorczość jest popierana przez spo-
łeczeństwo. Motywacje osobiste i cechy charakteru wchodzą w reakcje ze społe-
czeństwem i środowiskiem gospodarczym. Duże znaczenie ma więc w tej sytuacji 
umiejętność zdobywania wiedzy i wykorzystywanie faktów, umiejętność oceny 
poziomu ryzyka i odpowiedniego działania oraz wyciągania logicznych wniosków.  
 Kolejnym elementem „drzewa przedsiębiorczości” jest „pień”, rozumiany 
jako struktura społeczna, ekonomiczna, instytucjonalna, w której działa społecznie 
ukształtowany przedsiębiorca i w ramach której przedsiębiorcy oceniają wsparcie 
uzyskane dla swoich działań.  
 Z „pnia” wyrastają „gałęzie”, które mają na celu umożliwianie działań i mobi-
lizację uśpionego talentu przedsiębiorczego. Ogromne znaczenie ma więc tutaj 
dostęp do środków finansowych, nauki i szkolenia, informacji i poradnictwa.  
 Ostatni element „drzewa przedsiębiorczości” to „liście” będące przejawem 
wyników całego procesu przedsiębiorczości. Efekty te mogą mieć charakter mate-
rialny bądź niematerialny, a to, jak zareaguje na nie społeczeństwo, będzie wywie-
rać wpływ na rozwoju przedsiębiorczości w przyszłości. Skutki społeczne wyrasta-
jące z przekonania, że przedsiębiorczość może poprawić byt materialny społeczeń-
stwa przy zachowaniu odpowiedzialności wobec społeczności, mogą okazać się 
bardzo istotne19. 
 Przejawianie się postaw przedsiębiorczych jest uzależnione od zaistnienia 
określonych warunków obiektywnych i subiektywnych. Warunki obiektywne nale-
żą do tzw. warunków zewnętrznych, które powinny zapewniać swobodę wyboru,  
w myśl których każda jednostka będzie mogła wpływać na własną sytuację i własny 
rozwój. Do tych warunków należą przede wszystkim: gospodarka rynkowa; stabilne 
uregulowania prawne własności; uregulowania gospodarcze, kredytowe, podatko-
we; równowaga gospodarcza; samodzielność podmiotów gospodarczych i ich zróż-
nicowanie; kultura organizacyjna. 
 Warunki subiektywne łączą się z osobowością przedsiębiorcy. Zalicza się do 
nich wiedzę, kwalifikacje, motywy, cechy osobowości, takie jak: odwaga, energia, 
gotowość do ryzyka, pracowitość, inteligencja, umiejętność współdziałania z ludź-
mi, solidność, uczciwość, zdolność uczenia się, zdolność adaptacji do zmieniają-
cych się warunków, zdolność przewidywania, łatwość komunikowania się z inny-
mi, zdecydowanie i upór, optymizm, potrzeba osiągnięć. 
 Sukces w przedsiębiorczości zależy od trafnych odpowiedzi na kilka podsta-
wowych pytań, które powinna postawić sobie każda osoba podejmująca się działal-
ności gospodarczej na własne ryzyko. Oto niektóre z nich: co ma być przedmiotem 
działalności (czy będzie to działalność produkcyjna, handlowa, usługowa); kto 
będzie odbiorcą produktów, (jakie segmenty rynku będą zainteresowane produk-
tem; jakie są ich cechy osobowości i motywy zakupu); kiedy i jak często odbiorcy 

                                                 
19  Ibidem, s. 210. 
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będą korzystali z produktu; gdzie odbiorcy będą kupowali oferowane produkty; 
gdzie będzie zlokalizowana firma oferująca produkt (będzie to rynek lokalny, kra-
jowy, międzynarodowy); dlaczego odbiorcy kupują ten produkt, a nie firmy konku-
rencyjnej20. 
 Aby przedsiębiorca i przedsiębiorczość mogły się rozwijać, muszą być stwo-
rzone przedsiębiorstwa jako podstawowe podmioty gospodarcze, a wśród nich, 
jeżeli chodzi o obszary wiejskie, gospodarstwa rolne i inne podmioty gospodarcze. 
Podmiotowość przedsiębiorstwa polega na identyfikacji przedsiębiorstwa z przed-
siębiorcą, który jest podmiotem praw i obowiązków. Istotą przedsiębiorstwa jest 
czynnik osobowy, który wyraża się w tym, „że stworzone jest ono dla ludzi i przez 
ludzi. Jest to związek czynnika rzeczowego z osobowym, charakteryzujący się ta-
kimi cechami, jak: produkcja zarobkowa dla zaspokojenia potrzeb osób trzecich; 
samodzielność (autonomia) decyzyjna; własne ryzyko w przynoszeniu właścicielo-
wi zysku; trwały charakter działalności”21. 
 Stąd też działania przedsiębiorcze odbywają się zawsze w ramach określonych 
struktur organizacyjnych, które tworzą niezbędne warunki do realizacji ich celów. 
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przejawia się w takich działaniach, jak: 
modernizacja gospodarstw rolnych, rozbudowa przetwórstwa płodów rolnych, roz-
wój usług, inicjatyw handlowych oraz niektórych gałęzi przemysłu i rzemiosła.  
Z tym szerokim polem możliwości działania wiąże się oczywiście kwestia tego, co 
produkować, jakie usługi świadczyć, co sprzedawać, gdzie lokować przedsięwzię-
cie, gdzie zdobyć środki?  
 Aby przedsiębiorczość mogła się rozwijać na polskiej wsi, muszą jednocze-
śnie zaistnieć trzy niezbędne czynniki: bodźce, środki i środowisko.  
 Można założyć, że nawet jeżeli wiele czynników skumuluje się w tłumieniu 
entuzjazmu dla przedsiębiorczości na wsi, to na pewno jeden bodziec pozostanie 
niezmiennie znaczący – poszukiwanie sposobów na zmniejszanie się dochodów  
i wzrost bezrobocia. Konieczność gospodarcza i znalezienie sposobu na przeżycie 
powoduje często, że niechęć wobec zmian i zaangażowania się w samodzielną dzia-
łalność nie jest już problemem. Sprawdza się więc powiedzenie, że „potrzeba jest 
matką wynalazków”.  
 W sytuacji gdy istnieje nacisk ekonomiczny w kierunku innowacyjności  
i pomysłowości, oczywiste jest, że pozytywne wyniki można osiągnąć jedynie 
wówczas, gdy dostępne będą dodatkowe środki. Jeżeli rolnik chcący rozpocząć 
działalność agroturystyczną posiada dość zapału i wystarczające umiejętności, to 
przygotowanie bazy dla przyszłych gości wymaga mimo wszystko dostępu do kapi-

                                                 
20  J. Sikora, Przedsiębiorczość na wsi i w rolnictwie, w: My w Europie, red. R. Suchocka, 

Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2002, s. 138. 
21  Zob. szerzej m.in. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, PWE, Warszawa 

2002; A. Kożuch, A. Dyhdalewicz, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Uniwersytet 
Białostocki, Białystok 2004. 
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tału.  
Dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi ogromne znaczenie ma dostęp do społecznej 
i gospodarczej infrastruktury (znaczenie środowiska). W zaspokajaniu tych potrzeb 
podstawową rolę odgrywają władze lokalne. Wszystko bowiem, co zmierza do 
ograniczenia kosztów transakcyjnych – kosztów życia i prowadzenia działalności 
gospodarczej na wsi – jest wkładem w rozwój przedsiębiorczości wiejskiej i wsi  
w ogóle.  
 Samorządy lokalne, biorąc pod uwagę rozwój przedsiębiorczości na swoim 
terenie, częściej zwracają uwagę na duże firmy zatrudniające większą liczbę pra-
cowników. A takich firm – zarówno na terenie małych miast, jak i typowych wsi  
– jest niewiele. Tymczasem to właśnie małe firmy wywierają dominujący wpływ na 
lokalny rynek pracy i rozwój obszarów wiejskich. 
 
 
3. Obszary wiejskie i potrzeba rozwoju potencjału turystycznego  
 
 Zgodnie z oficjalnie przyjętym określeniem prezentowanym przez Główny 
Urząd Statystyczny za obszary wiejskie uważa się wszelkie tereny położone poza 
granicami administracyjnymi miast. Obszary wiejskie zajmują 93,2% powierzchni 
kraju i zamieszkuje je 38,2% mieszkańców. W krajach Unii Europejskiej obszary 
wiejskie stanowią około 84% i zamieszkuje je 18% mieszkańców. 
 Obszary wiejskie i znajdujące się na nich wsie jako jednostki administracyjne 
należałoby rozumieć szerzej niż to określają geografowie, bowiem na tych obsza-
rach zachodzą za sprawą ich mieszkańców przemiany ekonomiczno-społeczne. 
Charakteryzują się one odpowiednim rozwojem gospodarczym, strukturą demogra-
ficzną, stopniem zagospodarowania infrastrukturalnego, problemami środowiska 
naturalnego. Obszary wiejskie zamieszkuje 23,8% ludności w wieku przedproduk-
cyjnym, 60,7% w wieku produkcyjnym i 15,5% w wieku poprodukcyjnym. 
 Ludność zamieszkująca tereny wiejskie jest zróżnicowana regionalnie. Naj-
mniej ludności wiejskiej w 2005 roku mieszkało w województwach: śląskim 
(21,3%), dolnośląskim (29,0%) i zachodniopomorskim (30,8%), a najwięcej  
w województwach: podkarpackim (59,6%), świętokrzyskim (54,5%) i lubelskim 
(53,3%)22. 
 Mieszkańcy obszarów wiejskich charakteryzują się niskim wskaźnikiem wy-
kształcenia wyższego (4,2%) oraz dużym wskaźnikiem wykształcenia podstawo-
wego (39,7%) oraz niepełnego podstawowego (6,6%). Konsekwencją niskiego 
poziomu wykształcenia ludności wiejskiej jest jej mniejsza aktywność społeczno- 
-zawodowa, większe trudności ze znalezieniem alternatywnego miejsca pracy poza 
rolnictwem, a w konsekwencji niski poziom dochodów. 

                                                 
22  Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2006, s. 430. 
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 Poważnym problemem wsi jest wysoka stopa bezrobocia jawnego i ukrytego 
oraz ograniczone szanse zatrudnienia na wsi. W 2006 roku na wsi było 1 180,4 tys. 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, co stanowiło około 42,5% 
ogółu bezrobotnych w kraju. Inwestorzy krajowi i zagraniczni chętniej inwestują  
i tworzą miejsca pracy w miastach niż na obszarach wiejskich, szczególnie tych 
dotkniętych popegeerowskim bezrobociem23. Sytuacja ta w znacznym stopniu rzu-
tuje na zasoby funkcjonalne potencjału turystycznego obszarów wiejskich. 
 W strukturze zatrudnienia mieszkańców wsi udział zatrudnionych w rolnic-
twie w 2006 roku wynosił 16,6% wszystkich pracujących. W krajach Unii Europej-
skiej to około 5%. Szacuje się, iż działalność pozarolniczą na własny rachunek przy 
zawieszeniu czasowym lub zaniechaniu działalności rolniczej podjęło około 4% 
ogółu gospodarstw aktywnych rolniczo24. Zasoby strukturalne obszarów wiejskich 
determinujące potencjał turystyczny również nie są dobrze rozwinięte. 
 Istotnym czynnikiem wspierającym rozwój obszarów wiejskich ułatwiających 
działalność inwestycyjną, wpływającym na poziom życia mieszkańców jest infra-
struktura techniczno-użytkowa i społeczna. Szczególnie ważna jest sieć wodocią-
gowa, kanalizacyjna i gazowa. Rozwój tej infrastruktury jest koniecznym warun-
kiem modernizacji wsi oraz rozwoju turystyki na jej obszarach. Okazuje się, że  
w 2005 roku 84% wsi sołeckich miało podłączenie do sieci wodociągowej, a sieć 
kanalizacyjną miało tylko 16% wsi. Do wodociągów zbiorowych podłączonych 
było 72% gospodarstw rolnych, a do sieci kanalizacyjnej tylko 9%. Słabo rozwinię-
ta sieć kanalizacyjna grozi zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych wynikają-
cym z odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu. 
 Sprawne działanie kanalizacji uzależnione jest od odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków. Sytuacja w zakresie oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich jest 
podobna do stanu wyposażenia w sieć kanalizacyjną. Na tle innych krajów Europy 
wyposażenie w oczyszczalnie ścieków w Polsce jest jednym z najniższych. W roku 
2005 oczyszczalnie obsługiwały przeciętnie 60,2% ludności kraju, w tym 80% 
mieszkańców miast i zaledwie 20% mieszkańców wsi. W krajach Europy Zachod-
niej oczyszczalnie ścieków obsługują ponad 90% ludności. 
 W ostatnich latach na obszarach wiejskich obserwuje się rozwój innych ele-
mentów infrastruktury techniczno-użytkowej. Wzrasta długość sieci gazowej oraz 
liczba gospodarstw wiejskich korzystających z butli lub dużych zbiorników gazo-
wych. Wzrasta liczba abonentów korzystających z telefonii przewodowej oraz abo-
nentów telefonii komórkowej. W infrastrukturze telekomunikacyjnej coraz więk-
szego znaczenia nabiera dostęp do Internetu na wsi. 
 Z kolei infrastrukturę społeczną obszarów wiejskich tworzą instytucje pu-
                                                 

23  J. Bański, Geografia wsi polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 56. 
24  J. Sikorska-Wolak, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich – potrzeby  

i możliwości, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, red. J. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2009, s. 24. 
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bliczne zaspokajające potrzeby socjalne, oświatowe, kulturalne, zdrowotne, bezpie-
czeństwa mieszkańców i przyjezdnych. O ile w infrastrukturze techniczno-
użytkowej zachodzą zmiany wyraźne i korzystne, o tyle w przekształceniach i roz-
woju infrastruktury społecznej na wsi zmiany te należy ocenić jako negatywne. 
Negatywna ocena wynika z niewystarczających nakładów finansowych na utrzy-
manie placówek społecznych oraz z racjonalizacji wydatków socjalnych i oświato-
wych ze strony władz lokalnych. 
 Wsi polskiej potrzebny jest program rozwoju wykorzystujący w umiejętny 
sposób całościowy potencjał obszarów wiejskich i mobilizujący twórczą inicjatywę 
w społeczności lokalnej. Programem takim jest wielofunkcyjny rozwój terenów 
wiejskich polegający na umiejętnym wkomponowaniu w wiejskie środowisko coraz 
większej ilości nowych funkcji pozarolniczych, w tym turystycznych25.  
 Wielofunkcyjny rozwój wsi zakłada większe zróżnicowanie gospodarcze ob-
szarów wiejskich, ich dezagraryzację, to jest zmniejszanie znaczenia rolnictwa  
w gospodarce narodowej, oraz odejście od monofunkcyjności wsi nastawionej na 
produkcję hodowlaną i uprawę rolną. 
 Jednym z ważniejszych elementów potencjału wsi, w tym potencjału tury-
stycznego wpływających na wielofunkcyjny jej rozwój, poza zasobami struktural-
nymi i funkcjonalnymi, jest zaangażowanie społeczności wiejskiej, uznanie przed-
siębiorczej postawy rolników, mieszkańców wsi i władz samorządowych. Chodzi 
zarówno o inicjatywy i przedsiębiorczość indywidualną, jak i zespołową, wspólnie 
realizowaną przez samorząd lokalny i inne organizacje społeczne w celu zwiększe-
nia ich efektywności. Ważne jest, aby w pożądanej i poszukiwanej wielofunkcyjno-
ści rozwoju wsi było miejsce dla turystyki. Uwzględnienie turystyki jako czynnika 
rozwoju obszarów wiejskich zależne jest nie tylko od właściwego wykorzystania 
zasobów strukturalnych i funkcjonalnych, ale również od umiejętnego wykorzysta-
nia potencjału ludzkiego, aktywności środowisk opiniotwórczych i instytucji dorad-
czych, który to potencjał zwrotnie uaktywnia niezbędne w rozwoju turystyki zaso-
by. 
 Przedstawiając w sposób syntetyczny charakteryzowany problem, niezależnie 
od szczegółowej charakterystyki wszystkich części składowych potencjału tury-
stycznego wsi, należałoby zauważyć, iż turystyczny potencjał polskiej wsi tkwi  
w nieuprzemysłowionym, ekologicznym i tradycyjnym rolnictwie. Niezwykle cen-
ne z punktu widzenia rozwoju turystyki są także tradycyjne technologie przetwór-
stwa spożywczego; a poszukiwanie smaków dzieciństwa to jeden  
z motywów wyjazdów na wieś26. Potencjał ten należy stopniowo zagospodarować 

                                                 
25  Dokumentem takim jest m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. 
26  E. Kmita-Dziasek, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne „Marka wiejskiego 

produktu turystycznego”, Gdańsk-Jelitkowo, 21-23 września 2009; w: Marka wiejskiego produktu 
turystycznego. Inicjatywy i inspiracje, red. E. Kmita-Dziasek, Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Kraków 2000, s. 138. 
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na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 uwzględnia zasoby 
strukturalne i funkcjonalne, decydujące o możliwościach rozwoju turystyki na wsi. 
Turystyka wiejska przyczynia się do osiągania różnorodnych korzyści przez wiej-
skie społeczności lokalne i gospodarstwa rolne. Korzyści osiągają również turyści, 
którzy poszukują wiejskiego spokoju i czystego środowiska przyrodniczego. 
 Sukces turystyki wiejskiej zależy nie tylko od wielości i poziomu rozwoju 
elementów potencjału turystycznego obszarów wiejskich. Na jej rozwój istotny 
wpływ wywiera jednak aktywna postawa mieszkańców wsi i działających tam in-
stytucji ukierunkowana na wykorzystanie zasobów strukturalnych i funkcjonalnych 
terenów wiejskich. Postawa ta dotyczy przedsiębiorczości, przedsiębiorców i przed-
siębiorstw (mikro i małych) nastawionych na działalność turystyczną. W artykule 
przyjęto, iż istotnym elementem składowym potencjału turystycznego jest przedsię-
biorczość indywidualna i zespołowa decydująca o zakresie rozwoju gospodarki 
turystycznej na obszarach wiejskich – jako jednego z kierunku wielofunkcyjnego 
rozwoju tych obszarów. 
 
 

ENTRPRENEURSHIP AS A FACTOR OF TOURISM POTENTIAL 
DEVELOPMENT IN RURAL AREAS 

 
 

Summary 
 
 The article is a presentation of the need for entrepreneurship as a crucial factor of 
tourism potential in rural areas of Poland. Structural and functional resources as such 
are not sufficient to be a determinant condition of tourism industry development in rural 
areas. The resources need to be activated by a human factor. In this description charac-
teristics of tourism potential elements are included; entrepreneurship is emphasised as 
an element of this potential as well as the growing need for tourism potential develop-
ment in rural areas. 
 The basis for this article was an analysis of secondary materials e.g. Literature on 
the subject showing quantitative and qualitative aspects of tourism potential of rural 
area. 
 

Translated by Katarzyna Krzyżaniak 
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ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
POPRZEZ POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Województwo pomorskie stanowi region obfitujący w niezliczone walory  
i atrakcje turystyczne. Istotną szansą na aktywizację czy też nadanie tempa proce-
som realizacji wielu idei zdecydowanie mogą być różnego rodzaju środki finanso-
we napływające z Unii Europejskiej. Jedną z nowych, niewątpliwie cennych i war-
tych głębszej analizy inicjatyw intensyfikujących rozwój potencjału turystycznego 
stanowi projekt szkoleniowy Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na 
obszarach wiejskich Pomorza. Powodzenie realizowanych przedsięwzięć rozwojo-
wych w głównej mierze uzależnione jest od postaw prezentowanych przez rolników 
– uczestników programu szkoleń – jako osób planujących prowadzić działalność 
turystyczną.  
 
 
1. Główne założenia programowe projektu Tworzenie regionalnych produktów 
turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza 
 
 Organizatorem projektu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na 
obszarach wiejskich Pomorza jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Gdańsku. Jako partnerzy programu w przedsięwzięciu partycypują Wydział Tu-
rystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śnia-
deckiego w Gdańsku oraz Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu. W pomoc przy 
realizacji projektu zaangażowane są również jednostki samorządowe – gminy  
i powiaty, z których pochodzą uczestnicy szkoleń. 



Tomasz Taraszkiewicz 588 

 Celem programu jest wyposażenie rolników i ich domowników, mieszkają-
cych na terenie województwa pomorskiego, a zwłaszcza powiatów: gdańskiego, 
wejherowskiego, kartuskiego, tczewskiego, starogardzkiego, słupskiego, bytow-
skiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego, w zasób 
wiedzy z zakresu podstaw funkcjonowania rynku turystycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki. Szkolenie kierowane jest 
zwłaszcza do rolników, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w sektorze turystyki, 
prowadzić własną działalność gospodarczą w turystyce, kreować produkty tury-
styczne na obszarach wiejskich. 
 Program trzymiesięcznych szkoleń obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu 
podstaw: turystyki kwalifikowanej, ekonomii i zarządzania, marketingu, integracji 
zawodowej, finansów i rachunkowości, ochrony środowiska i elementów psychoro-
zwoju. W toku zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności, m.in.: pozwala-
jące uruchomić własną firmę, ułatwiające organizację imprez rekreacyjnych, powo-
ływanie wiejskich biur turystycznych, uruchamianie agroturystyki, przygotowywa-
nie biznesplanów, usprawniające promocję swoich usług i produktów, stosowanie 
public relations, tworzenie zespołów firm i wspólnych produktów regionalnych, 
prowadzenie rachunkowości własnego przedsiębiorstwa, pozyskiwanie źródeł fi-
nansowania dla realizowanych przedsięwzięć, ekspansję działalności zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju, jak również samorealizację i odniesienie sukcesu zawo-
dowego. W trakcie warsztatów terenowych uczestnicy szkolenia odwiedzają funk-
cjonujące gospodarstwa agroturystyczne. Realizacja projektu odbywa się jednocze-
śnie w trzech ośrodkach szkoleniowych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego – w Gdańsku, Starym Polu i Strzelinie. Organizatorzy zapewniają uczestni-
kom materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie obiadów i serwisów kawo-
wych. Dla osób mieszkających poza miejscem szkolenia przewidziane zostało za-
kwaterowanie w hotelach przy ośrodkach szkoleniowych bądź zryczałtowany zwrot 
kosztów transportu. 
 Projekt Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiej-
skich Pomorza realizowany jest od 21 lutego 2009 roku do 23 maja 2010 roku  
w czterech trzymiesięcznych cyklach. Każdy cykl szkoleń obejmuje 176 godzin 
wykładów i warsztatów. Zgodnie z przewidywaniami organizatorów w programie 
udział weźmie łącznie 720 osób. Po ukończeniu szkolenia i satysfakcjonującym 
zdaniu egzaminów końcowych uczestnik otrzyma certyfikat przedsiębiorcy – orga-
nizatora turystyki.  
 Co ważne, uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a całkowity jednostkowy 
koszt szkolenia wynosi 3725 zł, stanowiąc niejednokrotnie kwotę poza możliwo-
ściami finansowymi wielu uczestników. Projekt jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007–2013, działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 
Warto zauważyć, iż priorytet II (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyj-
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nego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, jak i priorytet 
VIII (Regionalne kadry gospodarki) stanowią istotne źródło funduszy europejskich 
wykorzystywane do finansowania szkoleń i doradztwa dla pracowników przedsię-
biorstw i organizacji turystycznych, przyczyniając się do rozwoju turystyki w re-
gionie, co zostało ujęte w strategii rozwoju potencjału turystycznego wojewódz-
twa1. Regionalne wdrażanie znacznej części działań następuje poprzez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego.  
 Warto zaznaczyć, iż jest to pierwszy tak kompleksowy projekt i zarazem re-
alizowany na tak ogromną skalę. Zwykle organizowane przez ośrodki doradztwa 
rolniczego szkolenia trwały jeden, maksymalnie dwa dni i dotyczyły pewnych wy-
branych aspektów konkretnej problematyki. Do realizacji tego projektu zaangażo-
wana została ponadosiemdziesięcioosobowa kadra wykładowców i trenerów repre-
zentujących szerokie spektrum praktyki i teorii funkcjonowania agroturystyki  
i turystyki wiejskiej. Udział Unii Europejskiej w finansowaniu przedsięwzięcia 
wynosi 85%, pozostałe 15% pochodzi z budżetu państwa. Całkowity budżet pro-
gramu opiewa na kwotę 2,682 mln zł2. 
 Zgodnie z założeniami organizatorów prowadzone w ramach projektu szkole-
nia spowodują pobudzenie przedsiębiorczości na wsi, zaowocują powstaniem no-
wych miejsc pracy i przyczynią się do rozwoju kwalifikowanej turystyki wiejskiej 
w województwie pomorskim. Wedle zamierzeń organizatorów uczestnicy projektu 
po ukończeniu szkolenia zyskają miano liderów tego biznesu. Potencjał turystyczny 
obszarów wiejskich województwa pomorskiego zdecydowanie nie jest w pełni 
wykorzystywany. Ostatnimi czasy widoczny jest deficyt działań rozszerzających 
ofertę agroturystyczną o nowe produkty w regionie, w tym markowe produkty tury-
styczne. Odpowiedzią na zmieniające się trendy w turystyce oraz ewoluujące prefe-
rencje i zachowania turystów mogą okazać się wiejskie biura turystyczne, oferujące 
zorganizowane imprezy rekreacyjno-turystyczne, atrakcyjne kąpieliska wiejskie, 
całoroczne warsztaty garncarstwa, wikliniarstwa, grille w miejscach widokowych 
czy też wiele różnego rodzaju innych produktów agroturystyki i turystyki wiej-
skiej3.  
 Komisja konkursowa, wyłaniając na podstawie pisemnych zgłoszeń spośród 
kandydatów uczestników projektu, stosowała preferencje dla osób podejmujących 
lub rozważających próby podjęcia dodatkowej, pozarolniczej działalności gospo-
darczej, zainteresowanych rozwojem turystyki wiejskiej w gminie, a zwłaszcza  
– przykładowo – zamierzających stworzyć atrakcyjną, łączącą różne usługi ofertę 

                                                 
1  Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008–

2013, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008, s. 86. 
2  Umowy podpisane przez Samorząd Województwa Pomorskiego – 8.1.2., Urząd Marszał-

kowski Województwa Pomorskiego, 23.12.2009. 
3  Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza, red. 

D. Makowska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 3. 



Tomasz Taraszkiewicz 590 

turystyczną, rozważających podjęcie współpracy z innymi rolnikami i przedsiębior-
cami wiejskimi, planujących doprowadzić do połączenia się różnych wiejskich 
przedsiębiorstw turystycznych, zamierzających uruchomić biuro turystyczne oferu-
jące zorganizowane wczasy wiejskie, jak również planujących podjęcie pracy  
w przedsiębiorstwie turystycznym4. 
 
 
2. Wybrane aspekty charakterystyki prowadzonych badań 
 
 Ponieważ główne ogniwo procesu szkoleniowego stanowią uczestnicy, którzy 
mają stanowić czynnik sprawczy oczekiwanych zmian, aby poznać opinie samych 
zainteresowanych na temat ewentualnego wpływu prowadzonego projektu na po-
tencjał turystyczny województwa pomorskiego, przeprowadzono badanie ankieto-
we. Badanie było dobrowolne i anonimowe. Formularz ankietowy składał się za-
równo z pytań otwartych (3), jak i zamkniętych (15). Umożliwiające analizę  
w segmentach dodatkowe cztery pytania o charakterze metryczkowym umiejsco-
wiono na końcu formularza. Dziewięć pytań w sposób bezpośredni bądź pośredni 
dotyczyło kwestii wpływu realizowanego przedsięwzięcia na rozwój potencjału 
turystycznego. 
 Prezentowane w dalszej części informacje dotyczą pierwszego z trzech pla-
nowanych cyklów badań. Przedstawione badanie zostało przeprowadzone na repre-
zentatywnej w II cyklu szkoleń próbie 111 respondentów, wylosowanych spośród 
uczestników projektu w Gdańsku i Strzelinie, w okresie od 29 sierpnia do 15 listo-
pada 2009 roku. Większość ankietowanych stanowiły kobiety (62%). Respondenci 
legitymowali się w 78% wykształceniem średnim i w 22% wykształceniem wyż-
szym. Dominującą grupę uczestników szkolenia stanowiły osoby w wieku 36-60 
lat. Wśród kursantów nie znalazły się ani osoby w wieku do 18 lat, ani powyżej 60. 
roku życia (rysunek 1).  

                                                 
4  Materiały źródłowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. 
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Rys. 1. Struktura wiekowa uczestników programu Tworzenie regionalnych produktów 
turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Ponad 86% respondentów posiada obecnie gospodarstwa rolne, a ponad 75% 
w gospodarstwach rolnych pracuje. Uczestnicy szkolenia zajmują się głównie ho-
dowlą drobiu, bydła, trzody oraz uprawą roślin zbożowych, gdzie dominuje żyto, 
owies, gryka i pszenżyto. Nieliczni prowadzą sadownictwo. Jako uzupełnienie do-
chodów gospodarstwa domowego podawana była praca zarobkowa małżonka, ren-
ta, emerytura, jak również przychody z działalności transportowej, handlowej  
i gastronomicznej. Ponad trzech na czterech uczestników szkolenia ma lub miało 
wcześniej styczność z prowadzeniem działalności w turystyce. Pod względem wy-
sokości średnich miesięcznych dochodów na członka rodziny najczęściej wskazy-
waną możliwością był przedział 501-1000 zł, w niewielkim stopniu wyprzedzając 
zakres 251-500 zł (rysunek 2).  
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Rys. 2. Średni miesięczny dochód na członka rodziny uczestników programu Tworzenie 
regionalnych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Materiał poznawczy zaowocował możliwością wypracowania wieloaspekto-
wych wniosków dotyczących wpływu prowadzonego projektu Tworzenie regional-
nych produktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza na potencjał tury-
styczny województwa pomorskiego. 
 W opinii ponad 70% ankietowanych program raczej bądź częściowo przyczy-
ni się do rozwoju kadry pracującej obecnie w agroturystyce. Zdecydowanego przy-
czynienia się do rozwoju personelu spodziewa się nieco ponad 27% uczestników 
(rysunek 3).  
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Rys. 3. Przyczynienie się programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych 
na obszarach wiejskich Pomorza do rozwoju kadry pracującej w agroturystyce 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Uzyskany wynik należy ocenić pozytywnie, chociaż można by oczekiwać 
znacznie większego zdecydowania ankietowanych w tak ważkiej kwestii dla obsłu-
gi ruchu turystycznego jak kadry. 
 Natomiast ponad 90% uczestników jest zdania, iż program zdecydowanie lub 
raczej ułatwi rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w agroturystyce. We-
dług 8% ankietowanych projekt po części będzie miał wpływ na ułatwienie uru-
chamiania działalności (rysunek 4). 
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Rys. 4. Wpływ programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obsza-
rach wiejskich Pomorza na ułatwienie rozpoczęcia własnej działalności w agroturystyce 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Jeszcze więcej, bo blisko 95% uczestników badania, prezentuje stanowisko, iż 
osobom prowadzącym już własne gospodarstwo agroturystyczne szkolenie zdecy-
dowanie lub raczej tę działalność ułatwi. Zdecydowanego ułatwienia spodziewa się 
siedmiu na dziesięciu ankietowanych (rysunek 5). 
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Rys. 5. Wpływ programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obsza-
rach wiejskich Pomorza na ułatwienie prowadzenia własnej działalności w agroturysty-
ce 

Źródło: opracowanie własne. 



Tomasz Taraszkiewicz 594 

 W opinii ponad połowy respondentów Tworzenie regionalnych produktów 
turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza zdecydowanie zaowocuje urucha-
mianiem przez uczestników szkolenia własnych działalności w agroturystyce. Ra-
czej lub częściowo takich skutków spodziewa się odpowiednio 38 i 11 % ankieto-
wanych (rysunek 6). 
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Rys. 6. Zaowocowanie programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na 
obszarach wiejskich Pomorza uruchomieniem własnej działalności w agroturystyce 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wielu uczestników szkolenia w obliczu malejących ostatnimi czasy wpływów 
z działalności rolnej i jednocześnie nie będąc całkowicie przekonanymi co do moż-
liwości czerpania w przyszłości satysfakcjonujących profitów z samej turystyki, 
stoi na stanowisku, że w ich położeniu optymalnym rozwiązaniem zdaje się być 
strategia dywersyfikacji. W związku z tym upatrują w projekcie wartości mogących 
ułatwić proces rozszerzania prowadzonej obecnie w ich gospodarstwie działalności 
rolnej o turystykę. Zdecydowanie łatwiejszego i raczej łatwiejszego procesu rozsze-
rzania dzięki szkoleniom oczekuje odpowiednio ponad 40 i blisko 49% uczestni-
ków. Jedynie częściowych ułatwień spodziewa się prawie jedenastu na stu ankieto-
wanych (rysunek 7). 
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Rys. 7. Ułatwienie przez program Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na 
obszarach wiejskich Pomorza rozszerzenia prowadzonej obecnie działalności gospodar-
stwa rolnego o turystykę 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Według blisko 60% ankietowanych program Tworzenie regionalnych produk-
tów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza raczej przyczyni się do rozsze-
rzenia oferty turystycznej w regionie, natomiast dla 32% respondentów nastąpi to  
w sposób zdecydowany (rysunek 8).  
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Rys. 8. Przyczynienie się programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych 
na obszarach wiejskich Pomorza do rozszerzenia oferty turystycznej regionu 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Dla ponad 96% uczestników projektu realizowany program oznacza podnie-
sienie poziomu atrakcyjności turystycznej regionu. Jedynie niespełna 3% respon-
dentów wyraziło swoje obawy, iż inicjatywa Tworzenie regionalnych produktów 
turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza raczej nie podniesie atrakcyjności 
turystycznej województwa pomorskiego. Jedenastu na stu uczestników szkolenia 
przewiduje, iż przyczyni się ono w sposób częściowy (rysunek 9).  
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Rys. 9. Przyczynienie się programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych 
na obszarach wiejskich Pomorza do podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej 
regionu 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Również ponad 96% uczestniczących w szkoleniach uważa, iż zaowocują one 
powstawaniem nowych produktów turystycznych. Częściowy wpływ projektu na 
takie możliwości przewiduje niespełna 14% respondentów przeprowadzonego ba-
dania ankietowego (rysunek 10).  
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Rys. 10. Zaowocowanie programu Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na 
obszarach wiejskich Pomorza powstaniem nowych produktów turystycznych w regionie 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W pytaniu bezpośrednio odwołującym się do meritum problematyki badania 
poproszono respondentów o odniesienie się do kwestii możliwości spowodowania 
przez program Tworzenie regionalnych produktów turystycznych na obszarach 
wiejskich Pomorza rozwoju potencjału turystycznego województwa pomorskiego. 
W opinii jedynie niespełna 3% uczestników szkolenia inicjatywa raczej nie odniesie 
zamierzonego skutku. Natomiast według ponad 81% respondentów dzięki realizo-
wanemu projektowi zdecydowanie lub raczej nastąpi widoczny rozwój potencjału 
turystycznego województwa pomorskiego (rysunek 11).  
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Rys. 11. Spowodowanie przez program Tworzenie regionalnych produktów turystycz-
nych na obszarach wiejskich Pomorza rozwoju potencjału turystycznego województwa 
pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie  
 
 Podsumowując powyższą analizę wyników prowadzonego badania, należy 
podkreślić fakt, że w szkoleniu biorą udział osoby żywo zainteresowane problema-
tyką turystyki i poważnie rozważające uruchomienie działalności agroturystycznej. 
Respondenci dysponujący ogromnym bagażem doświadczeń, zmagający się na co 
dzień z wieloma trudnościami prowadzenia działalności rolniczej w obecnych re-
aliach rynkowych, także w przypadku turystyki mają świadomość występowania, 
oprócz zdecydowanie mocnych stron i szans, wielu słabych stron i zagrożeń. Mimo 
niskiej rentowności i efektywności w sektorze rolnictwa oraz pomimo niewielkich 
dochodów w małych gospodarstwach, jednak z powodu dużego sentymentu, posza-
nowania tradycji rodzinnej, lokalnego patriotyzmu, a przede wszystkim nieukrywa-
nej satysfakcji czerpanej z prowadzonej działalności, z konsekwencją, poświęce-
niem i pasją zajmują się rolnictwem. Jeśli uczestnicy szkoleń nie będą postrzegać 
działalności w turystyce wyłącznie jako podstawowego źródła utrzymania i zara-
zem jedynego sposobu na zarabianie pieniędzy, ale jako rozwojowy rynek, na któ-
rym stosunkowo łatwo zaistnieć, rozszerzając prowadzoną działalność rolną o ob-
sługę ruchu turystycznego, planowane przedsięwzięcia mają wysokie szanse na 
implementację w praktyce. Źródłem największej satysfakcji i zadowolenia ze speł-
nienia w nowej roli najprawdopodobniej będzie posiadanie stałych, zadowolonych 
klientów – letników rokrocznie odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne na 
zasadzie marketingu szeptanego, przekazujących dobre słowo rodzinie, swoim zna-
jomym i osobom z najbliższego otoczenia. 
 Według opinii wielu rolników uczestniczących w szkoleniach agroturystyka 
ma znaczne szanse okazać się bardzo dobrym sposobem na wykorzystanie ogrom-
nego potencjału wsi. Z kolei dzięki inicjatywom typu Tworzenie regionalnych pro-
duktów turystycznych na obszarach wiejskich Pomorza będzie następować rozwój 
turystyki wiejskiej i agroturystyki, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększania 
potencjału turystycznego województwa pomorskiego. 
 
 

DEVELOPMENT OF TOURIST POTENTIAL  
IN POMORSKIE VOIVODESHIP BY STIMULATING  

ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS 
 
 

Summary 
 
 The article describes the meaning of “Creating regional tourist products in rural 
areas of Pomerania Project” in the process of developing tourist potential of Pomorskie 
Voivodeship. The conducted survey reveals promising attitudes of participants in the 
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program. Certain number of attendees had been encouraged to develop small enterprises 
or diversify their farming activity with tourism. Most of them are aware of the unique 
and specific features of their rural region and its value for tourist traffic. Training and 
education provided during the project are very likely to stimulate taking up initiatives, 
enhance and improve tourist services. This valuable initiative may result in new tourist 
brand products and wider tourist use of many assets of rural areas, seen as only farming 
regions so far.  
 

Translated by Tomasz Taraszkiewicz 
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CHARAKTERYSTYKA RYNKU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ BIZNESOWYCH  
W WARSZAWIE W 2008 ROKU – PRÓBA ANALIZY 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 W latach 2010–2012 Warszawa będzie stolicą światowej muzyki i sztuki 
(2010 – Rok Chopinowski), europejską stolicą polityki (2011 – polska prezydencja 
w Unii Europejskiej) oraz areną międzynarodowych wydarzeń sportowych (2012  
– Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012). Wszystkie te wydarzenia będą 
generowały dodatkowych uczestników kongresów, konferencji, spotkań korpora-
cyjnych czy podróży służbowych, które w sposób automatyczny wzmacniają war-
szawską turystykę biznesową.  
 Analiza spotkań i wydarzeń biznesowych – ze względu na ich różnorodny 
charakter oraz nierzadko specyfikę związaną z odpowiednim przygotowaniem – nie 
pozwala na dogłębną ich analizę. Warte jest jednak zauważanie zjawiska, jakim jest 
coraz silniejsza turystyka biznesowa, która – dzięki swemu niezwykłemu rozwojo-
wi – generuje coraz większe zyski dla miasta, dostarcza nowych miejsc pracy  
i pobudza lokalną gospodarkę.  
 
 
1. Warszawa w rankingach międzynarodowych organizacji przemysłu spotkań  
 
 Warszawa – jako stosunkowo młode miasto na mapie atrakcyjnych kongreso-
wo destynacji na świecie – coraz częściej pojawia się w świadomości organizato-
rów spotkań i wydarzeń biznesowych. Po raz kolejny została zauważona przez 
światowe stowarzyszenia prowadzące rankingi miast pod kątem liczby zorganizo-
wanych spotkań i wydarzeń biznesowych.  
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 International Congress and Convention Association (ICCA) oraz Union of 
International Associations (UIA) to dwie organizacje, które każdego roku przygo-
towują statystyki dotyczące przemysłu spotkań. Obydwa rankingi są pewnego ro-
dzaju stymulatorem dla organizatorów wydarzeń i spotkań biznesowych na całym 
świecie i w sposób pośredni kreują popyt na dane miasto lub państwo.  
 ICCA jest organizacją reprezentującą ponad 850 firm i instytucji z 85 krajów 
w następujących obszarach związanych z obsługą spotkań stowarzyszeń: organiza-
cja i koordynacja, transport oraz zakwaterowanie. ICCA opracowuje swój ranking 
na podstawie zebranych danych o spotkaniach stowarzyszeń (association meetings) 
z podziałem na dwie kategorie: międzynarodowe stowarzyszenia rządowe (interna-
tional governmental association) oraz międzynarodowe stowarzyszenia pozarzą-
dowe (international non-governmental organizations/associations), które spełniają 
jednocześnie trzy warunki:  

 odbywają się cyklicznie,  
 skupiają minimum 50 uczestników, 
 uczestnicy pochodzą z co najmniej trzech różnych krajów.  

 Na tej podstawie, w ramach systematycznie prowadzonych analiz, powstaje co 
roku raport Statistics Report The International Association Meetings Market. 
Oprócz raportu stowarzyszenia ICCA ukazuje się również publikacja International 
Meeting Statistics, wydawana przez Union of International Association (UIA). UIA 
opracowuje swój ranking na podstawie zebranych danych o międzynarodowych 
spotkaniach (international meetings), które spełniają jednocześnie cztery kryteria:  

 trwają najmniej 3 dni,  
 skupiają minimum 300 uczestników, 
 uczestnicy pochodzą z minimum pięciu krajów, 
 przynajmniej 40 proc. uczestników pochodzi z zagranicy. 

 Obie instytucje prowadzą rankingi miast i państw pod kątem liczby spotkań, 
które były zorganizowane na ich terenie. Doroczne analizy UIA oraz ICCA pokazu-
ją, ile spotkań odbyło się w ciągu danego roku, a także jakie miały charakter, kto 
brał w nich udział, jaka była ich specyfika oraz pomiędzy jakimi destynacjami rotu-
ją. Pomimo iż obydwie organizacje prowadzą swoje rankingi na podstawie innych 
kryteriów, są one cenną bazą informacji o destynacjach promujących się na rynku 
spotkań.  
 Na potrzeby analizy spotkań i wydarzeń biznesowych wykorzystano normy 
przyjęte w studium dotyczącym turystyki związanej ze spotkaniami Measuring the 
Economic Importance of the Meetings Industry Developing a Tourism Satellite 
Account Extension, opracowanym przez Światową Organizację Turystyki 
(UNWTO) oraz członków afiliowanych. Zgodnie z publikacją UNWTO, w opra-
cowaniach statystycznych brane są pod uwagę spotkania i wydarzenia biznesowe, 
które spełniają następujące warunki:  

 skupiają minimum 10 uczestników, 
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 trwają co najmniej pół dnia, tj. cztery godziny i więcej, 
 miejsce (obiekt), w którym odbywa się spotkanie zostało opłacone specjal-

nie w tym celu.  
 
1.1. Liczba spotkań w Warszawie w latach 1997–2007 według International Con-
gress & Convention Association (ICCA) 
 
 Zgodnie z ICCA Statistics Report – The International Association Meetings 
Market 2008, Warszawa wspólnie z Melbourne (Australia) i Porto (Portugalia) 
została sklasyfikowana na 39. pozycji na świecie z 38 spotkaniami stowarzyszeń, 
które odbyły się na jej terenie w 2008 roku. W porównaniu do ICCA Statistics Re-
port The International Association Meetings Market 1997–2006 możemy zaobser-
wować wzrost o 7 miejsc, ponieważ na łamach poprzedniej publikacji Warszawa 
zajmowała 46. pozycję z 36 spotkaniami stowarzyszeń (tabela 1). 
 

Tabela 1 
 

Ranking miast na podstawie liczby spotkań stowarzyszeń w latach 1998–2007 wg 
ICCA 

 
Pozycja Miasto Liczba spotkań 

1. Wiedeń 154 
2. Berlin 123 
3. Singapur 120 
4. Paryż 115 
5. Barcelona 106 
6. Budapeszt 90 
6. Lizbona 90 
8. Pekin 87 
9. Amsterdam 82 

10. Madryt 77 
11. …  
40. Warszawa 36 
62. Kraków 22 
150. Wrocław 9 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.iccaworld.com, 15.01.2010. 
 
 Na podstawie danych uzyskanych z raportu ICCA możemy również prześle-
dzić liczbę spotkań, które odbyły się w latach 1997–2007 w Warszawie. Dzięki 
temu można odnotować dwa okresy, istotne z punktu widzenia organizacji spotkań 
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stowarzyszeń w omawianej destynacji. Po pierwsze – ze względu na dynamiczny 
rozwój miasta do roku 2002 obserwowano wzrost organizowanej liczby spotkań 
(rysunek 1). Po drugie – po chwilowym spadku w roku 2003 można zaobserwować 
wyjątkowy wzrost liczby spotkań w roku 2005.  
 

 
 

Rys. 1. Liczba spotkań stowarzyszeń zorganizowanych w Warszawie w latach 1997–
2007 wg ICCA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.iccaworld.com, 15.01.2010. 

 
 Raport ICCA Statistics Report The International Association Meetings Market 
1998–2007 oprócz miast pozycjonuje również kraje. W publikacji z 2008 roku, 
obejmującej analizę z lat 1997–2006, Polska zajęła 26. pozycję z 82 spotkaniami. 
Ostatni raport pokazuje jednak spadek Polski (mimo większej liczby spotkań)  
i umieszcza ją na 30. pozycji z 89 spotkaniami (rysunek 2). 
 

 
 

Rys. 2. Ranking państw na podstawie liczby zorganizowanych spotkań stowarzyszeń  
w latach 1998–2007 wg ICCA  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.iccaworld.com, 15.01.2010. 
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1.2. Liczba spotkań w Warszawie w latach 2002–2007 wg Union of International 
Association (UIA)  
 
 Drugą publikacją, na podstawie której można analizować warszawski rynek 
spotkań stowarzyszeń, jest raport International Meetings Statistics for the year 
2007, wydany przez Union of International Associations (UIA).  
 W porównaniu do roku ubiegłego, w którym z 30 spotkaniami Warszawa 
zajmowała 52. miejsce na świecie, jej pozycja w roku 2007 znacznie się wzmocniła 
(tabela 2) Zgodnie z International Meetings Statistics for the year 2007, w 2007 
roku Warszawa wspólnie z Dublinem została sklasyfikowana na 43. pozycji na 
świecie z 43 spotkaniami stowarzyszeń, które odbyły się na jej terenie. Oprócz 
Warszawy w rankingu miast UIA znalazł się również Kraków – na 84. pozycji z 23 
spotkaniami, wspólnie z siedmioma innymi destynacjami.  
 

Tabela 2 
 

Ranking miast na podstawie liczby spotkań stowarzyszeń w roku 2007 wg UIA 
 

Pozycja Miasto Liczba spotkań 
1. Singapur 465
2. Paryż 315
3. Wiedeń 298
4. Bruksela 229
5. Genewa 170
6. Barcelona 161
6. Nowy Jork 128
8. Tokio 126
9. Seul 121

10. Amsterdam 120
(...) (...) (...)
43. Warszawa 43
(...) (...) (...)
84. Kraków 23

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uia.be, 15.01.2010. 
 
 Statystyki UIA pozwalają również przedstawić tendecje, jakie kształtują się 
pod kątem liczby organizowanych spotkań w Warszawie (tabela 3). Na tej podsta-
wie można stwierdzić, iż w latach 2003–2006 zauważalny jest spadek liczby orga-
nizowanych spotkań, jednak porównując lata 2006 i 2007 obserwujemy lekki 
wzrost.  
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Tabela 3 
 

Liczba spotkań stowarzyszeń zorganizowanych w Warszawie  
w latach 2003–2007 wg UIA 

 
Rok Liczba spotkań
2003 54
2004 49
2005 45
2006 36
2007 43

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uia.be, 15.01.2010. 
 
 Na łamach International Meetings Statistics for the year 2007 opublikowany 
jest również ranking państw (tabela 4). W porównaniu do roku 2006 Polska odno-
towała spadek o jedną pozycję i aktualnie zajmuje 27. miejsce ze 104 spotkaniami.  
 

Tabela 4 
 

Ranking państw na podstawie liczby zorganizowanych spotkań stowarzyszeń  
w 2007 roku wg UIA 

 
Pozycja Kraj Liczba spotkań 

1. Stany Zjednoczone 1114
2. Francja 598
3. Niemcy 523
4. Singapur 466
5. Japonia 448
6. Holandia 423
7. Włochy 414
8. Hiszpania 393
9. Austria 366

10. Wielka Brytania 327
(...) (...) (...)
27. Polska 104

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uia.be, 15.01.2010. 
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1.3. Porównanie statystyk ICCA oraz UIA w latach 2002–2007 dla Warszawy  
 
 Bardzo często statystyki ICCA oraz UIA są podstawą do opracowywania ra-
portów dotyczących rozwoju przemysłu spotkań na terenie danej destynacji. Pomi-
mo swoich różnych kryteriów są porównywane i cytowane jako najbardziej rzetelny 
i dokładny zbiór informacji odnośnie spotkań stowarzyszeń.  
 Na rysunku 3 przedstawiono bezpośrednie porównanie statystyk obydwu or-
ganizacji pod kątem liczby zorganizowanych spotkań w Warszawie. Jednym z waż-
niejszych elementów, które możemy zaobserwować, jest duża liczba odbytych spo-
tkań w roku 2005 oraz spadek ich liczby w roku 2006. Pocieszający jest fakt, że 
liczba spotkań odbywających się w Warszawie ponownie rośnie, co oznacza rozwój 
przemysłu spotkań na terenie Warszawy.  
 

 
 

Rys. 3. Liczba spotkań stowarzyszeń zorganizowanych w Warszawie według statystyk 
ICCA/UIA w latach 2003–2007 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.uia.be i www.iccaworld.com, 
15.01.2010. 

 
 
2. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2008 roku  
 
 Niniejsza analiza ilościowo-jakościowa obejmuje 4100 spotkań i wydarzeń 
biznesowych, które odbyły się na terenie Warszawy w 2008 roku. Zostały one ze-
brane i opracowane zgodnie z jednym wzorem.  
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2.1. Analiza ilościowa (liczba uczestników według tematu i rodzaju spotkania, 
liczba spotkań, miesięczna klasyfikacja spotkań i wydarzeń biznesowych) 
 
 Analizę ilościową rozpoczyna charakterystyka liczby uczestników według 
rodzaju spotkania/wydarzenia biznesowego. I tak w 2008 roku w sumie w spotka-
niach wzięło udział 1 174 661 osób. Wydarzenia te można zaklasyfikować do pię-
ciu rodzajów tematycznych (tabela 5). Największa grupa to spotkania/wydarzenia  
o charakterze medycznym, w których w sumie wzięło udział 646 673 uczestników, 
co stanowiło 55% całości. Najmniejszą grupę stanowiły spotkania tematycznie 
związane z informatyką i komunikacją – 69 256 i 6% całości. 
 

Tabela 5 
 

Liczba uczestników w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych według rodzaju 
 

Rodzaj spotkania/wydarzenia Liczba uczestników Udział (%) 
informatyczne/komunikacyjne 69 256 6 
ekonomiczne/polityczne 138 461 12 
humanistyczne 156 193 13 
technologiczne 165 078 14 
medyczne 645 673 55 
razem 1 174 661 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Kolejnym analizowanym aspektem jest liczba uczestników biorących udział  
w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych w rozbiciu na ich kategorię. W opra-
cowaniu został wykorzystany podział na cztery kategorie – targi i wystawy, kongre-
sy i konferencje, wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia motywacyjne (tabela 
6). 
 Ponad 47% wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń stanowią targi i wy-
stawy, w których wzięło udział 552 628 uczestników. Kolejną grupę stanowią kon-
gresy i konferencje z 364,942 uczestnikami (31%) oraz wydarzenia korporacyjne 
217 606 uczestników i 19%. Najmniejszą liczebnie kategorią okazały się wydarze-
nia motywacyjne (39 485 uczestników i 3%).  
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Tabela 6 
 

Liczba uczestników w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych według kategorii 
 

Kategoria Liczba uczestników Udział (%) 
targi/wystawy 552 628 47 
kongresy/konferencje 364 942 31 
wydarzenia korporacyjne 217 606 19 
wydarzenia motywacyjne 39 485 3 
razem 117 4661 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Analizie ilościowej została również poddana liczba uczestników w rozbiciu na 
poszczególne miesiące. Na tej podstawie zostały określone miesiące, w których  
w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych na terenie Warszawy brało udział naj-
więcej uczestników. I tak, pierwsze miejsce zajmuje marzec z liczbą ponad 193960 
uczestników spotkań, co stanowi 17% w kontekście całego roku. Kolejnymi mie-
siącami, które w skali roku można określić jako bardzo owocne, są luty 15%  
i 170 734 uczestników, kwiecień 13% i 157 869 uczestników oraz maj 11% i 126 
879 uczestników. Najgorszym miesiącem okazał się lipiec, który z 1% i 10 695 
uczestnikami zajmuje ostatnie, dwunaste miejsce (rysunek 4).  

 

 

Rys. 4. Sezonowość liczby uczestników w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 
2.2. Analiza jakościowa (kategoria i rodzaj spotkań, kraje) 
 
 Analizę jakościową rozpoczyna podział wszystkich spotkań i wydarzeń bizne-
sowych na kategorie, określono ich liczbę oraz udział procentowy (tabela 7). Naj-
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większą grupę stanowią wydarzenia korporacyjne, których w 2008 roku odbyło się 
2483, co dało 61% wszystkich omawianych. Kolejną kategorią były kongresy  
i konferencje z 1277 spotkaniami (31%). Targi i wystawy zajęły trzecie miejsce  
z 250 wydarzeniami, co dało 6%. Najmniejszą analizowaną kategorią były wyda-
rzenia motywacyjne, których odbyło się w sumie 90, co dało 2% całości.  
 

Tabela 7 
 

Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według kategorii 
 

Kategoria Liczba Udział (%) procentowy 

kongresy/konferencje 1277 31 

wydarzenia korporacyjne 2483 61 

wydarzenia motywacyjne 90 2 

targi/wystawy 250 6 

Razem 4100 100 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Analiza jakościowa dotyczy również podziału na rodzaje spotkań i wydarzeń 
biznesowych oraz określa ich liczby. Największą grupę stanowi 1701 spotkań  
i wydarzeń o charakterze medycznym, które dają 41% wszystkich analizowanych. 
Kolejne miejsce zajmują 662 spotkania i wydarzenia o charakterze humanistycz-
nym (16%) oraz te o charakterze ekonomicznym i politycznym (651 spotkań i wy-
darzeń, co daje również 16%). Na dalszych pozycjach znalazły się technologiczne 
(606 i 15%) oraz informatyczne i komunikacyjne (480 i 12%) (rysunek 5). 

 
 

Rys. 5. Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według rodzaju 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Spotkania i wydarzenia biznesowe w Warszawie w 2008 roku odbywały się 
głównie z udziałem polskich uczestników, o czym może świadczyć analiza 
uwzględniająca podział na kraje i kontynenty. Ze względu na bardzo aktywne dwa 
rynki europejskie – niemiecki i brytyjski – zostały one potraktowane jako oddzielna 
grupa. Podobnie została opracowana Polska. Na podstawie analizy 4100 spotkań  
i wydarzeń biznesowych stworzono pięć grup (obszarów geograficznych) i na tej 
podstawie zostały podzielone wszystkie omawiane spotkania i wydarzenia bizne-
sowe (tabela 8). Ze względu na częste trudności z określeniem narodowości grupy, 
za wzorzec została przyjęta większość pochodzących z danego kraju lub obszaru 
geograficznego uczestników. Aż 3728 spotkań odbyło się z uczestnikami z Polski, 
co w sumie dało 91%. Kolejną grupę stanowili uczestnicy z Europy (198 spotkań  
i wydarzeń), którzy, oprócz rynku niemieckiego i brytyjskiego, tworzą 5%. Niemcy 
i Brytyjczycy wzięli udział w 93 spotkaniach i wydarzeniach, co dało 2%. Pozostałą 
część tworzą grupy z Ameryki oraz Azji, które razem zgromadziły 2%.  
 

Tabela 8 
 

Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według kraju pochodzenia uczestników 
 

 Liczba Udział procentowy 
Ameryka  52 1
Azja 29 1
Europa 198 5
Niemcy i Wielka Brytania 93 2
Polska 3728 91 
Razem 4100 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Na podstawie zebranych danych określono również miesiące, w których odby-
ło się najwięcej spotkań i wydarzeń biznesowych. Najlepszym miesiącem z punktu 
widzenia ich liczby okazał się luty, w którym odbyły się 623 spotkania i wydarze-
nia biznesowe, co dało 15% w skali roku. Na kolejnych miejscach zostały sklasyfi-
kowane marzec (525 i 13%), kwiecień (498 i 12%) oraz styczeń (469 i 11%). Na-
tomiast lipiec i grudzień to miesiące, w których odbyło się najmniej spotkań i wy-
darzeń biznesowych na terenie Warszawy (po ok. 2%). Okresem, w którym można 
zaobserwować największą równowagę, jest jesień, kiedy to każdy z miesięcy  
– wrzesień, październiki i listopad – to ok. 8% spotkań i wydarzeń w skali roku 
(rysunek 6).  
 



Krzysztof Celuch 614 

 
 

Rys. 6. Sezonowość liczby spotkań i wydarzeń biznesowych  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Analizy ujęte w niniejszym opracowaniu obrazują warszawski rynek spotkań  
i wydarzeń biznesowych. Dodatkowo zostały one wzbogacone przez szczegółowe 
opracowanie danych statystycznych pochodzących od dwóch międzynarodowych 
organizacji: ICCA i UIA. Warszawa w latach 2010–2012 – jako miasto-gospodarz 
ważnych spotkań i wydarzeń biznesowych – ma niezwykły potencjał, aby zaakcen-
tować swoje aspiracje do zostania środkowoeuropejską stolicą spotkań bizneso-
wych. Liczne imprezy kulturalne, konferencje tematyczne oraz wydarzenia sporto-
we stworzą w Warszawie klimat miasta biznesowego, nowoczesnego i otwartego na 
nowe wyzwania.  
 Przedstawiona analiza jest fragmentem projektu opracowywanego od trzech 
lat pod hasłem Warsaw Meetings Industry Report. Jak do tej pory jest to najpełniej-
sze opracowanie dotyczące branży spotkań w polskim mieście. Wnikliwa analiza 
jakościowo-ilościowa pozwala zbudować w sposób rzetelny obraz przemysłu spo-
tkań w Warszawie. Ponad 4100 spotkań i wydarzeń biznesowych zebranych w jed-
nej publikacji zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Światową Organizację 
Turystyki (UNWTO) tworzy opracowanie, które może być podstawą do głębszej 
analizy lokalnego rynku organizacji kongresów, konferencji i wydarzeń korpora-
cyjnych.  
 Biorąc pod uwagę zebrane dane dotyczące spotkań i wydarzeń biznesowych 
odbywających się na terenie Warszawy w 2008 roku, w szerszym opracowaniu 
przygotowano opracowanie ekonomiczne, które miało na celu oszacowanie liczby 
miejsc pracy oraz wielkości środków finansowych, które dla budżetu miasta gene-
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ruje przemysł spotkań. 
 Badanie rynku spotkań udowadnia, że Warszawa jest miastem biznesu i spo-
tkań, a coraz większa liczba odbywających się na jej terenie kongresów i wydarzeń 
korporacyjnych pozwala twierdzić, iż europejscy i światowi organizatorzy spotkań 
również to zauważyli. 
 Prawie 1,2 mln uczestników, którzy wzięli udział w spotkaniach i wydarze-
niach biznesowych w Warszawie w 2008 roku, z czego prawie 370 tys. uczestni-
ków kongresów, konferencji oraz spotkań stowarzyszeń, to liczby, które potwier-
dzają, iż Warszawa jest miastem biznesowym. Spośród wszystkich uczestników 
omawianych wydarzeń 96% spędziło w stolicy Polski mniej niż 4 dni i najchętniej 
wybierało marzec (193 960 tys.) oraz wrzesień (122 036 tys.).  
 Analiza dotycząca 2008 roku pokazała również bardzo mocną pozycję wyda-
rzeń korporacyjnych, które w skali wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń 
biznesowych stanowią 61%. Ponadto dokładnie zostały określone rodzaje, z czego 
najsilniejszą grupą okazały się spotkania i wydarzenia medyczne, których odbyło 
się 1701 (41%).  
 Warszawa coraz silniej buduje swój wizerunek miasta spotkań, nadal jednak 
prowadzone badania mogą pokazać jedynie fragment omawianego zjawiska. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż takie analizy mogą powstać tylko dzięki współpracy 
podmiotów publicznych z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz uczelnią akademic-
ką. Tego rodzaju symbioza świadczy o budowaniu nowej jakości w ramach war-
szawskiego przemysłu spotkań.  
 
 

AN OVERVIEW AND IDENTIFICATION OF MEETINGS AND EVENTS 
MARKET IN WARSAW IN 2008 – AN EXPLORATORY STUDY 

 
 

Summary 
 
 The study of collected and classified information about 4100 business meetings 
and events held in Warsaw in 2008 is a part of the Warsaw Meetings Industry Report 
2009 which supports the organisers of successive business meetings and events by pre-
senting data indicating the meetings industry’s accomplishments and potential. The 
study also shows the importance of the meetings sector’s further development for War-
saw. The information obtained from the International Congress and Convention Associ-
ation (ICCA) and the Union of International Associations (UIA) are an important factor 
of the study and depict the capital’s position against other cities in Poland and abroad. 
 

Translated by Krzysztof Celuch
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NORMA BS8901 ELEMENTEM FUNKCJONALNYM  
POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO W OBSZARZE TURYSTYKI BIZNESOWEJ 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dbałość o ochronę środowiska oraz działania zgodnie ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu (CSR1) stają się coraz powszechniej stosowane w zarządzaniu 
przez wiele przedsiębiorstw. Utrzymanie kompetentnych i lojalnych pracowników, 
wypracowanie właściwych relacji z klientami, dbałość o środowisko naturalne to 
cele, które są realizowane przez ich menedżerów. Będąc odbiorcami produktów 
turystyki biznesowej, oczekują oni od firm oferujących te produkty, by także za-
chowywały się odpowiedzialnie, a ich działania były ukierunkowane na ochronę 
środowiska i zaangażowane społecznie. Co więcej, turyści biznesowi dokonując 
wyborów konsumenckich, coraz częściej biorą pod uwagę zaangażowanie społecz-
ne firm turystycznych (lub jego brak).  
 W warunkach globalizacji zarówno środowiskowy, jak i społeczny kontekst 
zarządzania firmą oraz opracowywania nowych produktów turystycznych ulega 
ciągłym zmianom. Ponadto współczesna technologia pozwala na wyjątkowo szybką 
wymianę informacji. Nagłe i niezapowiedziane pojawienie się wyzwań środowi-
skowych i społecznych powoduje konieczność szybkiej reakcji i dostosowania się. 
Celem dla firmy oferującej produkty turystyki biznesowej powinno stać się wyko-
rzystanie tych wyzwań poprzez uwzględnienie w podejmowanych działaniach zało-
żeń rozwoju zrównoważonego oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności bizne-
su. W efekcie zwiększa się jej konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym 

                                                 
1  Corporate Social Responsibility (ang.) – społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsię-

biorstw). 
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rynku turystyki biznesowej. Pomocne w realizacji tego celu są dokumenty, wśród 
których można wyróżnić takie, które stanowią swoistą prawną podstawę prowadzo-
nej działalności, np. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz te, które zawierają 
szczegółowe, często praktyczne wskazówki, skierowane do wybranych obszarów 
działalności, np. normy i certyfikaty.  
 Celem artykułu jest przedstawienie normy BS8901 jako ważnego stymulanta 
rozwoju turystyki biznesowej, stanowiącego element funkcjonalny potencjału tury-
stycznego w tym obszarze.  
 
 
1. Wybrane aspekty rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 
 
 Turystyka biznesowa są to wyjazdy o charakterze zawodowym, w czasie któ-
rych osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych usług turystycznych,  
a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby wypoczynku, poznania, rozrywki itp., 
korzystając z bazy turystycznej2. 
 W sensie ekonomicznym turystyka biznesowa istotnie łączy się z rozwojem 
gospodarczym regionu, aktywizując różne środowiska, a także angażując znaczne 
zasoby ludzkie do obsługi przyjezdnych gości3. Turystyka biznesowa jest formą 
ruchu turystycznego, która w Polsce wykazuje stały rozwój. Wpływ na to zjawisko 
mają niewątpliwie walory Polski, do których zaliczyć możemy między innymi oby-
czaje staropolskie, folklor czy tradycje biesiadne. Są one atrakcyjne zarówno dla 
klientów krajowych, jak i zagranicznych. Ponadto w wielu dużych polskich mia-
stach (np. Warszawa, Gdańsk, Poznań) znajduje się odpowiednia infrastruktura 
(hotele, centra konferencyjne, hale targowo-wystawiennicze), pozwalająca opraco-
wywać wszystkie rodzaje produktów turystyki biznesowej, do których należą4:  

 indywidualne podróże służbowe, 
 spotkania, 
 targi i wystawy, 
 podróże motywacyjne, 
 eventy realizowane w ramach turystyki korporacyjnej. 

 Jednocześnie mniejsze miejscowości oraz polska wieś także mają wiele do 
zaoferowania turyście biznesowemu. Urokliwe krajobrazowo miejsca, uzupełnione 

                                                 
2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 2002, s. 31. 
3  A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Wybrane aspekty rozwoju turystyki bizneso-

wej w Polsce a działalność jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka turystyczna  
w regionie, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2009, s. 56. 

4  R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 
2003, s. 3. 
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unikalną polską atmosferą, nie wspominając o wyjątkowej kuchni i winach5, stano-
wią ważny potencjał turystyczny w omawianym obszarze.  
 Rozwój turystyki biznesowej w Polsce został zauważony przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, które w projekcie Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 
2008–2015 umieściło tę formę ruchu turystycznego w zbiorze wiodących typów 
turystyki. Zadania ujęte w projekcie obejmują takie działania, jak6:  

 tworzenie bazy dla organizacji kongresów, spotkań biznesowych, konfe-
rencji i seminariów,  

 organizacje targów, wystaw, spotkań gospodarczych i politycznych o wy-
sokiej randze,  

 rozszerzenie oferty dla firm w zakresie organizacji podróży motywacyj-
nych i innych form związanych z integracją i edukacją załóg przedsię-
biorstw.  

 
 
2. Rozwój zrównoważony oraz społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  
w obszarze turystyki biznesowej 
 
 Zasady rozwoju zrównoważonego wraz z koncepcją społecznej odpowiedzial-
ności biznesu coraz powszechniej wprowadzane są w wielu sferach życia gospo-
darczego i społecznego, także w obszarze turystyki biznesowej.  
 Rozwojem zrównoważonym ustawa Prawo ochrony środowiska określa taki 
rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodni-
czej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwaranto-
wania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczno-
ści lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń7. 
Powiązanie rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia ludności z poprawą 
stanu środowiska przyrodniczego oraz zachowania trwałości procesów naturalnych 
stanowi istotę rozwoju zrównoważonego. Takie nowe podejście do strategii rozwo-
ju społeczno-gospodarczego zostało wprowadzone do obszaru turystyki przez wio-
dące światowe organizacje turystyczne – WTTC8 oraz UNWTO9. W 1995 roku 
opracowały one Agendę 21 – dokument zawierający ogólne zasady zrównoważone-
go rozwoju turystycznego. Do najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju 

                                                 
5  K. Celuch, Więcej niż oczekujesz, „Kongresy & Konferencje” 2005, nr 26, s. 19.  
6  Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2008–2015, http://www.msport.gov.pl, 

30.09.2008. 
7  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 

627. 
8  World Travel and Tourism Council (ang.) – Światowa Rada Podróży i Turystyki. 
9  World Travel Organization (ang.) – Światowa Organizacja Turystyczna. 
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turystycznego zaliczono między innymi10: 
 rozwój turystyczny powinien przyczyniać się do zachowania zasobów 

przyrody oraz do ochrony tradycyjnej kultury lokalnych społeczności; 
 działalność usługowa i produkcyjna w branży turystycznej powinna zmie-

rzać do zmniejszania ilości odpadów i oszczędzania wody i energii, elimi-
nowania z użycia substancji niebezpiecznych dla środowiska, stymulowa-
nia personelu, klientów i społeczności lokalnych do zachowań proekolo-
gicznych; 

 turystyka powinna propagować zdrowy i produktywny tryb życia w har-
monii z przyrodą, zbliżać do siebie ludzi różnych narodowości, kreować 
otwartość i tolerancję. 

 Natomiast koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje takie 
działania przedsiębiorstw, które uwzględniają interesy społeczne i ochronę środo-
wiska oraz właściwe relacje z otoczeniem. Zgodnie z CSR bycie odpowiedzialnym 
to nie tylko spełnianie przez firmy wymaganych wymogów formalnoprawnych, ale 
także zwiększenie nakładów na ochronę środowiska, zasoby ludzkie i relacje ze 
społecznością lokalną.  
 Wprowadzanie zasad rozwoju zrównoważonego oraz CSR do obszaru tury-
styki biznesowej ściśle związane jest z jej specyfiką, która polega między innymi na 
różnorodności jej produktów, wśród których wyróżniamy takie eventy, jak: konfe-
rencje i kongresy, wyjazdy motywacyjne, targi, szkolenia. Należy podkreślić, iż 
stale wzrasta świadomość ekologiczna zleceniodawców tych spotkań oraz ich 
uczestników. W celu spełnienia oczekiwań turystów biznesowych coraz częściej 
organizatorzy turystyki biznesowej starają się realizować oferowane produkty  
w sposób odpowiedzialny zarówno środowiskowo, jak i społecznie. Dotychczasowe 
główne cele eventów, do których należą między innymi: promocja marki, integracja 
zespołu pracowników czy też po prostu dobra zabawa, zostają uzupełnione o dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego czy też utrzymania dobrych 
relacji ze społecznością lokalną. Zdarza się, że zleceniodawcy eventów ograniczają 
do podkreślenia własnego „ekowizerunku” podczas trwania spotkania (np. zastoso-
wania wystroju sali w kolorze zielonym, zamówieniu ekologicznego cateringu). 
Coraz częściej jednak zleceniodawcy chcą, aby w trakcie np. szkolenia, pracownicy 
mieli zapewnione takie atrakcje, które w ciekawy sposób uczą tzw. ekologicznych 
postaw. Wyzwania te są szczególnie trudne do osiągnięcia, gdyż w procesie przygo-
towania produktów turystyki biznesowej zasady rozwoju zrównoważonego oraz 
koncepcja CSR muszą zostać zaimplementowane do siedmiu modułów metodyki 
meeting planning11, będącej uniwersalnym narzędziem wspomagającym pracę ich 

                                                 
10  http://artelis.pl/artykuly, 15.12.2009.  
11  Szerzej metodyka meeting planning została przedstawiona w: A. Kalinowska-Żeleźnik, 

Meeting planning jako narzędzie marketingu politycznego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006. 
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organizatorów. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, iż podczas realizacji eventu 
wiele decyzji jest podejmowanych nie tylko przez samego organizatora, ale także 
jego współpracowników i usługodawców (np. przewoźników, firmy cateringowe, 
pracowników centrum konferencyjnego, dostawcę sprzętu multimedialnego itp.). 
Decyzje te także mogą mieć znaczący wpływ na ekonomię, środowisko i lokalną 
społeczność.  
 
 
3. Norma BS8901 jako element funkcjonalny potencjału turystycznego w ob-
szarze turystyki biznesowej 
 
 Chcąc w pełni wykorzystać potencjał zrównoważonych produktów turystyki 
biznesowej, ich realizatorzy mogą oprzeć się o szczegółowe informacje i wskazów-
ki praktyczne, zawarte w normie BS8901 dla Systemu Zarządzania Spotkaniami. 
Norma ta, wprowadzona w roku 2007 przez British Standards Institute (BSI)12, 
określa standard eventów organizowanych w sposób środowiskowo zrównoważony.  
 Norma BS8901 zakłada, że dostosowanie procesu realizacji eventu do przyję-
tych założeń odbywać się będzie kolejno w trzech etapach13:  

1. Etap pierwszy – planowanie, podczas którego należy między innymi: 
 ustanowić osobę odpowiedzialną za koordynację działań związanych ze 

zrównoważonym rozwojem, 
 zidentyfikować kluczowe elementy procesu realizacji spotkania doty-

czące środowiska, ekonomii i społeczności lokalnej, 
 opracować strategię zrównoważonego rozwoju dla eventu, 
 zidentyfikować i nawiązać kontakty z kluczowymi dla przyjętych zało-

żeń usługodawcami i współpracownikami. 
2. Etap drugi – wdrożenie, podczas którego należy między innymi: 

 zarządzać łańcuchem dostaw, 
 dokonać odpowiedniego podziału obowiązków między współpracowni-

ków, 
 umiejętnie gospodarować zasobami będącymi do dyspozycji w celu 

osiągnięcia wyznaczonych celów eventu, 
 na bieżąco kontrolować podejmowane działania i ewentualnie szybko 

reagować na sytuacje kryzysowe. 
3. Etap trzeci – ocena, podczas którego należy między innymi:  

 dokonać oceny osiągnięcia wyznaczonych celów eventu, 

                                                 
12  BSI to organizacja, która uznawana jest za wiodącą w zakresie normalizacji certyfikacji, 

a także doceniana za innowacyjność w tworzeniu standardów przy zachowaniu niezależności. BSI 
pełnił ważną rolę w tworzeniu, rozwoju i promocji takich uznanych norm jak ISO9001 dla Sys-
temu Zarządzania Jakością oraz BS EN ISO14001 dla Systemu Zarządzania Środowiskiem. 

13  Guidance for BS8901, http://www.mpiweb.org, 5.09.2009. 
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 zanalizować przebieg procesu realizacji eventu oraz zaznaczyć tzw. wą-
skie gardła oraz okoliczności wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

 Wśród efektów zastosowania wytycznych normy BS8901 wymienić należy: 
 redukcję emisji dwutlenku węgla i odpadów; np. poprzez organizację im-

prezy niedaleko siedziby firmy, co zmniejsza emisję spalin ze środków 
transportu czy wykorzystanie ekologicznych produktów podczas eventów, 
takich jak papier wytwarzany z makulatury,  

 poprawę wydajności zasobów, czyli możliwość ponownego wykorzystania 
sprzętu oraz infrastruktury, np. poprzez wykorzystanie nowoczesnych, eko-
logicznych technologii, jak użycie rzutnika multimedialnego zamiast rzut-
nika foliogramowego, 

 stworzenie korzystnych warunków ekonomicznych, np. poprzez wsparcie 
lokalnych inwestycji;  

 organizowanie eventów w obiektach dbających o ochronę środowiska. 
 W Polsce organizatorzy turystyki biznesowej mogą dokonać właściwego wy-
boru obiektu na podstawie otrzymania przez taki obiekt certyfikatu „Czysta Tury-
styka”, który przyznawany jest hotelom i innym obiektom turystycznym przez Fun-
dację Partnerstwo dla Środowiska. Certyfikat ten jest przyznawany tym obiektom, 
które poprzez wdrożenie oszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań chcą 
obniżyć swoje koszty eksploatacji oraz podnieść jakość oferowanych usług. Przy-
kładem może być centrum konferencyjne Zamku Królewskiego w Niepołomicach, 
który uzyskał certyfikat „Czysta Turystyka” w roku 2009. Obiekt ten został między 
innymi wyposażony w inteligentny system zarządzania budynkiem BMS (Building 
Management System), który umożliwia automatyczne obniżenie temperatury  
w niezajmowanych pomieszczeniach do 16 stopni oraz wykorzystuje takie rozwią-
zania, jak termoregulatory, automatyka pogodowa czy strefowe sterowanie central-
nym ogrzewaniem. Wkrótce utworzony zostanie ogród, w którym goście będą mo-
gli samodzielnie zbierać ekologiczne warzywa i owoce. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka biznesowa w Polsce to dynamicznie rozwijająca się forma ruchu 
turystycznego. Zgodnie z ostatnimi trendami, nabywcy produktów turystyki bizne-
sowej są bardzo zainteresowani wykorzystaniem okazji, aby poprzez działania na 
rzecz np. ochrony środowiska zbudować swój pozytywny wizerunek wobec pra-
cowników oraz partnerów biznesowych. Środowisko przyrodnicze, kulturowe, jak 
również właściwy poziom organizacji i fachowości organizatorów turystyki bizne-
sowej należą do bardzo ważnych zasobów, dzięki którym można wytworzyć pro-
dukty turystyki biznesowej charakteryzujące się wysoką jakością. Norma BS8901, 
w oparciu o wytyczne, której organizatorzy turystyki biznesowej będą podejmowali 
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swoje działania, może nie tylko pomóc pozyskać nowych klientów (dla których 
dbałość o środowisko jest istotną kwestią) oraz zdobyć przewagę konkurencyjną, 
ale także stać się swoistym akceleratorem podnoszenia standardów działania i kre-
owania nowych trendów dla tej formy ruchu turystycznego. 
 
 

BS8901 STANDARD AS THE FUNCTIONAL ELEMENT  
OF THE BUSINESS TOURISM POTENTIAL 

 
 

Summary 
 
 The article presents BS8901 standard as the stimulator of business tourism devel-
opment in Poland. In the beginning chosen aspects of business tourism development in 
Poland were presented. Further on sustainable development and Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) were introduced as the basis of conception of sustainable business 
tourism products. Then some determinants of using sustainable development rules in a 
process of realization of business tourism products were presented. BS8901 standard 
was introduced as the functional element of business tourism potential as it provides 
requirements for planning and managing sustainable events of all sizes and types. At the 
end it was stressed that those business tourism organizers whose services are supported 
by BS8901 certificate can get a market advantage.  
 

Translated by Anna Kalinowska-Żeleźnik 
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POTENCJAŁ TURYSTYCZNY KRAKOWA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU 
GRUPOWYCH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Przemysł spotkań (ang. meetings industry) albo inaczej turystyka MICE albo 
po prostu turystyka biznesowa to niezwykle dynamicznie rozwijająca się w ostat-
nich latach gałąź gospodarki na całym świecie. Imprezy związane z działalnością 
zawodową uczestników szacowane są na wartość wielu mld dolarów. Stąd też o ich 
organizację konkurują liczne państwa i konkretne miejscowości. 
 Celem artykułu jest określenie możliwości Krakowa w zakresie organizacji 
grupowych spotkań biznesowych. Na wstępie wyjaśniono pojęcie turystyki MICE, 
wyszczególniając rodzaje imprez służbowych. Następnie omówiono obecne miejsce 
Polski i Krakowa na świecie w zakresie liczby organizowanych wydarzeń typu 
MICE oraz rysujące się szanse rozwoju tego sektora turystyki. Bazę empiryczną 
opracowania stanowiły wyniki badań turystyki MICE w dawnej stolicy Polski, 
przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w 2009 roku. Na ich pod-
stawie zidentyfikowano potencjał grodu Kraka w zakresie organizacji grupowych 
spotkań biznesowych i określono jego wykorzystanie. 
 
 
1. Zakres pojęcia turystyka MICE 
 
 Przez profesjonalistów sektora spotkań turystyka biznesowa nazywana jest 
często branżą MICE. Oznacza to z języka angielskiego cztery rodzaje spotkań biz-
nesowych: 

1. Meetings – czyli indywidualne podróże odbywane w interesach, w ramach 
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których można wyróżnić: podróże logistyczne, technologiczne, handlowo- 
-dystrybucyjne, naukowo-rozwojowe i marketingowe1; ponadto kategorię 
tę tworzą grupowe podróże służbowe, np. delegacje państwowe. 

2. Incentives – tj. podróże motywacyjne – wyjazdy organizowane do atrak-
cyjnych turystycznie regionów (zazwyczaj poza dużymi aglomeracjami 
miejskimi), finansowane przez pracodawców w celu nagrodzenia pracow-
ników, sprzedawców lub agentów za osiągnięte wyniki oraz zmotywowa-
nia ich do lepszej i wydajniejszej pracy. 

3. Conventions – spotkania obejmujące cztery rodzaje wydarzeń2: 
 kongresy (zjazdy) – tj. regularnie powtarzane (zwykle co kilka lat) for-

malne spotkania, zebrania lub zgromadzenia, trwające zwykle kilka dni, 
organizowane dla dużej grupy osób (od kilkuset do kilku tysięcy), naj-
częściej w celu informacyjnym, konsultacyjnym i dyskusyjnym; wyniki 
kongresów są szeroko popularyzowane; 

 konferencje – czyli zainicjowane przez konkretne organizacje formalne 
spotkania lub zgromadzenie (niekoniecznie powtarzalne i regularne), 
przeznaczone na szukanie faktów, polemiki i debaty, rozwiązywanie 
problemów i konsultacje; konferencje trwają zwykle krótko (od 1 do 3 
dni), są spotkaniami o mniejszej skali niż kongresy i gromadzą uczest-
ników w sposób bardziej wybiórczy; 

 konwencje (określenie stosowane głównie w USA) – tj. ogólne i for-
malne spotkania (o nieokreślonej częstotliwości) ciała ustawodawczego, 
grupy społecznej lub zawodowej w celu przekazania informacji na temat 
określonej sytuacji, przedyskutowania i uzgodnienia wspólnego stano-
wiska i przyszłych działań; 

 sympozja – czyli spotkania grupy ekspertów wyspecjalizowanych  
w pewnej dziedzinie wiedzy, podczas których wygłaszane są referaty na 
dany temat w celu opracowania dla niego rekomendacji; 

 seminaria – tj. spotkania lub serie spotkań specjalistów posiadających 
praktykę w danej dziedzinie wiedzy, celem poszerzenia wiadomości  
w zakresie zawodu, podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności; 

 szkolenia i kursy – czyli imprezy (otwarte lub zamknięte), podczas któ-

                                                 
1  Szerzej: J. Kozłowski, Podróże służbowe w czasach e-gospodarki, w: Turystyka bizne-

sowa, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 
Gdańsk 2007, s. 51–52. 

2  Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, War-
szawa 2003, s. 12–13; szerzej: S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, War-
szawa 1995, s. 72–75; I. Kubińska, Międzynarodowa turystyka kongresowa w Polsce, „Biuletyn 
Informacyjny Instytutu Turystyki”, nr 4/62, Warszawa 1982, s. 24; R. i M. Łazarkowie, Gospo-
darka turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002, s. 201; Z. Un-
ger, Turystyka kongresowa, „Rocznik Dydaktyczny”, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa  
w Warszawie, Warszawa 1996, s. 37–38. 
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rych uczestnicy gromadzą się w celu doskonalenia swoich umiejętności 
lub uzyskania informacji na dany temat. 

4. Exhibitions – tj. targi i wystawy – prezentacje produktów zaproszonej pu-
bliczności celem ich promocji i pobudzenia sprzedaży. 

 Jak łatwo zauważyć, ścisłe rozgraniczenie pojęciowe pomiędzy formami spo-
tkań służbowych jest w praktyce bardzo trudne, co wynika z braku definiowania np. 
długości ich trwania, liczby uczestników czy zasięgu przestrzennego. Stąd też wy-
mienione określenia często stosowane są zamiennie w zależności od kraju i akcentu 
międzynarodowego. 
 
 
2. Przemysł spotkań szansą dla Polski 
 
 Cykliczność wielu spotkań, a jednocześnie wymogi partycypantów co do nie-
powtarzalności wydarzenia powodują, że ich organizatorzy ciągle poszukują coraz 
to nowych miejsc (inne otoczenie w trakcie kolejnych spotkań ze stałymi uczestni-
kami podnosi atrakcyjność imprezy). Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że branża 
spotkań jest jednym z najbardziej dochodowych sektorów usług turystycznych3, 
napędzającym gospodarkę miejscowości recepcyjnych, to właśnie o organizację 
tego typu wydarzeń, w tym zwłaszcza o charakterze międzynarodowym, rywalizują 
kraje i miasta z całego świata. 
 Według Statistics Report The International Association Meetings Market 
1999–2008, Polska znalazła się w 2008 roku na 27 pozycji (spośród 84 krajów) pod 
względem liczby organizowanych spotkań (tabela 1), wyprzedzając m.in. naszych 
sąsiadów – Czechów (30 miejsce), Rosję (39), Słowację (60) czy Ukrainę (69).  
W porównaniu z rokiem poprzednim nasz kraj przesunął się o trzy miejsca w górę 
(w 2007 roku była to 30 pozycja z 99 spotkaniami). 
 Trzeba jednak zaznaczyć, że przygotowująca raport ICCA (International 
Congress and Convention Association – stowarzyszenie założone przez biura po-
dróży w celu lepszej wzajemnej współpracy w obliczu rozwoju rynku międzynaro-
dowych konferencji) opracowuje swój ranking tylko na podstawie zebranych da-
nych o spotkaniach międzynarodowych stowarzyszeń rządowych (ang. internatio-
nal governmental association) i pozarządowych (ang. international non-
governmental organizations/associations), które spełniają jednocześnie trzy warun-
ki4: odbywają się cyklicznie, skupiają minimum 50 uczestników, na dodatek po-

                                                 
3  M.in. ze względu na małe wahania fluktuacyjne, duże wyprzedzenie czasowe, niską ela-

styczność cenową i wysokie wydatki uczestników – szerzej: R. Seweryn, Zachowania uczestni-
ków turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), 
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 704, Prace z zakresu turystyki, AE, 
Kraków 2006, s. 44–45. 

4  Statistics…, op.cit., s. 12. 
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chodzących z co najmniej trzech różnych krajów. Zatem rzeczywista liczba wyda-
rzeń biznesowych w poszczególnych krajach jest zdecydowanie większa. Ranking 
ICCA mimo to w sposób pośredni kreuje popyt na dane państwo. 
 

Tabela 1 
 

Ranking państw ze względu na liczbę organizowanych spotkań biznesowych w 2008 
roku (pierwsza dziesiątka i Polska) 

 
Nr Państwo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. USA 456 529 465 567 563 610 603 612 564 507 

2. Niemcy 274  328 292 316 328 409 389 428  484 402 

3. Hiszpania 194 209 222 302 300 384 346 318 332 347 

4. Francja 224 296 261 278 271 368 347 358 297 334 

5. 
Wielka 

Brytania 
270 320 229 303 317 317 363 357 316 322 

6. Włochy 213 235 267 288 316 317 299 296 291 296 

7. Brazylia 80 119 98 102 111 156 171 230 213 254 

8. Japonia 154 174 210 206 194 199 218 227 241 247 

9. Kanada 132 163 157 189 160 194 178 193 218 231 

10. Holandia 153 188 184 168 188 238 236 229 218 227 

27. Polska 43 67 79 63 60 97 107 105 99 101 
 
Źródło: Statistics Report The International Association Meetings Market 1999–2008, 
International Congress and Convention Association, Amsterdam 2009, s. 16. 
 
 W chwili obecnej Polska ma niebywałą szansę na stałe wpisać się do kalenda-
rzy planistów spotkań i przesunąć się tym samym wyżej w klasyfikacji ICCA. Wy-
nika to z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze – na II półrocze 2011 roku 
planowane jest przewodnictwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Po drugie  
– w czerwcu 2012 roku odbędą się w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.  
Z pewnością te dwa wydarzenia wypromują nasz kraj na arenie międzynarodowej.  
I wreszcie po trzecie – w Polsce dynamicznie w ostatnich latach rozwija się infra-
struktura niezbędna do przyjmowania gości w ramach przemysłu spotkań. Wszyst-
ko to powinno na trwałe zmienić postrzeganie naszego kraju przez organizatorów 
tego rodzaju wydarzeń. Nie bez znaczenia w zakresie tego ostatniego pozostają 
działania polskich członków Stowarzyszenia Meeting Professionals International 
(MPI) – największej obecnie organizacji, której zadaniem jest rozbudowa sektora 
spotkań na świecie.  
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3. Kraków na mapie przemysłu spotkań 
 
 Jak dotąd polskie miasta miały niewielkie szanse na pozyskanie dużych i naj-
bardziej dochodowych imprez biznesowych, przede wszystkim ze względu na brak 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej i niezbędnego zaplecza okołobiznesowe-
go. Jednak jak wynika z prognoz branżowych stowarzyszeń ICCA i UIA (Union of 
International Associations) zainteresowanie Polską oraz naszymi miastami będzie 
rosło5. Zgodnie z wspomnianym Statistics Report The International Association 
Meetings Market 1999–2008, w 2008 roku najwyżej z polskich miast została skla-
syfikowana Warszawa (wspólnie z Melbourne i Porto) – na 39. pozycji na świecie  
z 38 spotkaniami (rok wcześniej było to miejsce 40. z 39 wydarzeniami). Z kolei na 
63. pozycji w rankingu znalazł się Kraków (wspólnie z New Delhi), na 141.  
– Gdańsk (z 24 innymi miastami), na 202. – Wrocław (z 31 innymi miastami), a na 
234. – Poznań (z 17 innymi miastami). Dane te zaprezentowano w tabeli 2.  
 

Tabela 2 
 
Ranking miast ze względu na liczbę organizowanych spotkań biznesowych w 2008 roku 

(pierwsza piątka i miasta polskie) 
 

Nr Miasto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. 
Paryż  64 112 93 89 91 133 127 162 135  139 

Wiedeń 67 67 63 76 101 117 139 163 168 139 

3. Barcelona  55 56 71 102 95 137 133 110 112 136 

4. Singapur  46 63 52 66 80 109 128 137 128 118 

5. Berlin  63 70 66 74 96 119 103 114 135 100 

39. Warszawa  19 21 25 30 22 27 38 33 39 38 

63. Kraków 12 22 27 14 17 26 24 28 24 25 

141. Gdańsk 1 3 6 5 8 4 6 6 4 11 

202. Wrocław  2 2 3 4 2 12 4 7 9 7 

234. Poznań  1 6 1 1 4 5 8 7 5 6 

 
Źródło: Statistics…, op.cit., s. 19–26. 
 
 Kraków jest jednak coraz lepiej przygotowany do goszczenia turystów bizne-
sowych – powstają tu nowe centra kongresowe i hotele dysponujące salami konfe-
rencyjnymi. Dla tworzenia ofert związanych z przemysłem spotkań istotne znacze-
nie mają także okolice miasta, jak chociażby kopalnia soli w Wieliczce, zamek  
w Niepołomicach, dwór w Tomaszowicach, pałac w Paszkówce czy zamek Korz-

                                                 
5  Destination Comparison Reports, ICCA, Amsterdam 2009, s. 13. 
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kiew. Stąd też nie dziwi fakt, że w październiku 2009 roku to właśnie w Krakowie 
odbyła się doroczna edycja European Chapter Leaders Forum (ECLF) – głównego 
narzędzia edukacyjno-szkoleniowego, przygotowywanego dla członków zarządów 
MPI. Była ona doskonałą okazją do promocji grodu Kraka (i Polski) wśród europej-
skich liderów przemysłu spotkań. Miasto gościło bowiem na niej przedstawicieli 
wszystkich europejskich oddziałów MPI, a także ekspertów z USA (w sumie 65 
uczestników z 11 krajów6). Przygotowując kandydaturę Krakowa, wierzono, że uda 
się pokonać 55 innych lokalizacji7 i cel został osiągnięty. Na dodatek konferencja 
zakończyła się sukcesem oraz uznaniem wszystkich uczestników. Ważnym jej ele-
mentem była bowiem niespotykana forma zwiedzania miasta – autorska gra pod 
tytułem Brotherhood of Kazimierz the Great Knights. Legenda wymyślona na jej 
potrzeby wprowadziła uczestników w ciekawy świat Krakowa, jego współczesne 
atrakcje kulturalne, a także zmuszała do zaangażowania w zadania fotograficzne  
i filmowe oraz wymagała kreatywności i kontaktu z mieszkańcami Krakowa. Du-
żym osiągnięciem związanym z promocją Krakowa (i Polski), a także z najnow-
szymi trendami na świecie, jest ponadto to, że obecnie na portalu Facebook blisko 
połowa uczestników spotkania wciąż aktywnie wspomina i żyje krakowskimi wra-
żeniami. Na tej podstawie można sądzić, że pozytywne doświadczenia, jakie spo-
tkały partycypantów w Krakowie (większość wysoko ocenia m.in. profesjonalizm 
obsługi i gościnność mieszkańców), będą wiarygodnie przekazane tysiącom człon-
ków MPI w Europie8, a tym samym będą zachęcały do kolejnych przyjazdów  
i organizacji wydarzeń ważnych dla rozwoju polskiego przemysłu spotkań. Specja-
liści, którzy na co dzień w swoich krajach organizują konferencje, targi, imprezy 
motywacyjne itp., stali się bowiem ambasadorami marki – miasto Kraków. Na do-
datek obecność relacji z tej konferencji w magazynie członkowskim MPI pt. 
„ONE+”, docierającym do blisko 30 000 członków MPI, nadaje promocji miasta 
poprzez to wydarzenie wymiar globalny. Przewiduje się zatem, że w najbliższych 
latach Kraków pod względem pozyskiwanych imprez międzynarodowych będzie 
pierwszym miastem w Polsce, wyprzedzając pod tym względem nawet Warszawę. 
 
 

                                                 
6  Europejskie Forum Liderów Przemysłu Spotkań, http://www.akademia.questus.pl/ 

go.php/aktualnosci/art169.html, 3.01.2010. 
7  O turystyce biznesowej w Krakowie, http://www.krakow.pl/komunikaty/?MODE 

=mpkom&TYPE=show&kom_id=9853, 3.01.2010. 
8  Relacja z European Chapter Leaders Forum 2009 w Krakowie, „Dziennik Turystyczny”, 

z 28.10.2009, http://dziennikturystyczny.pl/2009/10/relacja-z-european-chapter-leaders-forum-
2009-w-krakowie, 3.01.2010. 
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4. Potencjał turystyczny dla przemysłu spotkań w Krakowie i jego wykorzy-
stanie w 2009 roku 
 
 Celem określenia posiadanego obecnie przez Kraków potencjału do organiza-
cji grupowych spotkań typu MICE wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych 
na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w 2009 roku. Przygotowany przez zespół eks-
pertów (złożony z pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Turystyki Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie) kwestionariusz ankietowy został przekaza-
ny do 402 gestorów bazy turystycznej w mieście, ale 164 z nich stwierdziło, że nie 
posiada warunków do przyjmowania partycypantów grupowych wydarzeń bizne-
sowych. Można zatem wnioskować, że w Krakowie funkcjonuje około 240 podmio-
tów obsługujących kongresy, konferencje, seminaria i sympozja, szkolenia i kursy, 
targi i wystawy oraz imprezy motywacyjne. Ankietę wypełniło wprawdzie tylko 
50,42% z nich, ale uzyskane wyniki uznać można za w pełni reprezentatywne,  
z uwagi na fakt, że podmioty, które odmówiły udziału, nie stanowiły jednej kon-
kretnej grupy – byli wśród nich zarówno zarządzający obiektami hotelarskimi róż-
nej kategorii, jak i centrami kongresowo-konferencyjnymi, uczelniami czy instytu-
cjami kultury. 
 Wśród gestorów krakowskiej bazy turystyczno-kongresowej dominują hotele 
– w sumie 51,67% ogółu (rysunek 1). Są to zarówno obiekty trzygwiazdkowe 
(59,68%), czterogwiazdkowe (22,58%), dwugwiazdkowe (11,29%), jak i pięcio-
gwiazdkowe (6,45%). Istotną grupę tworzą też instytucje kultury (ponad 17%) oraz 
tzw. inne obiekty (1/5), jak: pensjonaty, ośrodki rekreacyjne, firmy szkoleniowe 
oraz zajazd, centrum rozrywkowe, apartamenty, centrum biurowe, Urząd Miasta, 
obiekt konferencyjno-wystawowy, centrum biznesowo-kulturowe, klub garnizono-
wy. 

20

17,5
7,5 3,33

38,67

15

hotele 2* i 3*

hotele 4* i 5*

centra
konferencyjne

uczelnie

instytucje kultury

pozostałe podmioty

 

Rys. 1. Struktura rodzajowa krakowskich gestorów bazy turystyczno-kongresowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie. Raport koń-
cowy, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, Fundacja UEK 
w Krakowie, Kraków 2009, s. 42. 
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 Prawie połowa gestorów jest doskonale przygotowana do obsługi grupowych 
spotkań biznesowych, gdyż oferuje kompleksową realizację imprez (rysunek 2), 
tzn. zapewnia pełny zakres usług: nocleg, wyżywienie, profesjonalną organizację  
i obsługę konferencji (targów, szkoleń itp.). Pozostali dysponują niezbędnym zakre-
sem podstawowym (świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych) oraz 
technicznym (wynajem sal wyposażonych m.in. urządzenia i systemy do prezentacji 
pisma i obrazów, systemy nagłaśniające, systemy zdalnego sterowania, systemy 
tłumaczeń językowych), umożliwiającym obsługę tego typu eventów. 
 

12,07
16,39

10,34

47,41

13,79
kompleksowa realizacja imprez
usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal
wynajem sal oraz profesjonalna organizacja i obsługa imprez
wynajem pomieszczeń, sal konferencyjnych
inny zakres usług

 

Rys. 2. Struktura krakowskich gestorów bazy turystyczno-kongresowej ze względu na 
zakres oferowanych usług 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.,  
s. 43. 

 
 Ponad 96% obiektów turystyczno-kongresowych posiada sale konferencyjne 
do wynajęcia – (rysunek 3). Spośród nich 36,28% jest w stanie pomieścić do 80 
uczestników spotkań, 34,51% – od 80 do 250, a 29,20% – ponad 250. A zatem 
Kraków jest w stanie obsługiwać zarówno imprezy małe, jak i wielkie. 
 



Potencjał turystyczny Krakowa … 633

  3,3327,5 29,17

40

1 sala

2 lub 3 sale

4 sale i więcej

brak sali

 

Rys. 3. Struktura krakowskich gestorów bazy turystyczno-kongresowej ze względu na 
liczbę sal konferencyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.,  
s. 44. 

 
 Atutem krakowskich gestorów obiektów turystycznych z infrastrukturą umoż-
liwiającą organizację grupowych imprez typu MICE jest też powierzchnia wysta-
wiennicza – dysponuje nią ponad 2/3 podmiotów – (rysunek 4). 
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22,5

25,83
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301 i więcej m kw.

brak powierzchni
wystawienniczej

 

Rys. 4. Struktura krakowskich gestorów bazy turystyczno-kongresowej ze względu na 
wielkość powierzchni wystawienniczej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.,  
s. 47. 

 
 W Krakowie dominują ponadto gestorzy oferujący relatywnie dużą liczbę 
miejsc noclegowych (powyżej 110). Tylko 1/7 podmiotów takowej bazy nie posia-
da (rysunek 5).  
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Rys. 5. Struktura krakowskich gestorów bazy turystyczno-kongresowej ze względu na 
liczbę miejsc noclegowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.,  
s. 48. 

 
 Pamiętać należy o tym, iż biznesowi goście bardzo chętnie korzystają z takich 
obiektów, gdzie do dyspozycji, oprócz nowoczesnych sal konferencyjnych i usług 
noclegowo-gastronomicznych, mają wyposażenie dodatkowe. W stolicy Małopolski 
dominują jednak gestorzy niebędący w posiadaniu tego rodzaju urządzeń (55%). 
Tylko 28,33% podmiotów dysponuje basenem lub SPA, sauną, jaccuzi lub siłow-
nią, a 16,67% ma inne wyposażenie, jak: kasyno, boisko do siatkówki i koszyków-
ki, ściana wspinaczkowa, łaźnia parowa, kręgielnia czy klub nocny. 
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Rys. 6. Struktura imprez typu MICE zorganizowanych w Krakowie w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.,  
s. 60. 
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 Według szacunków wynikających z przeprowadzonych badań, zaprezentowa-
ny potencjał Krakowa do obsługi grupowych spotkań biznesowych został wykorzy-
stany w 2009 roku do zorganizowania prawie 17,8 tys. imprez typu MICE. Ponad 
połowa z nich to eventy, pozostające zdecydowanie w cieniu dużych kongresów 
czy targów i wystaw, tj. szkolenia i kursy (rysunek 6). 
 Ponieważ jednak najliczniej partycypantów gromadzą targi i wystawy, wśród 
gości biznesowych w Krakowie zdecydowanie przeważają (prawie 2/3) uczestnicy 
właśnie tego rodzaju imprez (rysunek 7). 
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Rys. 7. Struktura uczestników imprez typu MICE obsłużonych w Krakowie w 2009 
roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.,  
s. 130. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Przemysł spotkań to gałąź dynamicznie się rozwijająca, choć niektórzy wiesz-
czyli jej jeszcze niedawno rychły upadek w związku z rozwojem Internetu i technik 
komunikacji audiowizualnej. Spotykało się opinie, że ludzie przestaną jeździć na 
kongresy, konferencje, seminaria czy szkolenia, bo każdy będzie wolał połączyć się 
z innymi za pośrednictwem wideokonferencji. Wymiana zdań, poglądów i dyskusje 
będą się więc toczyły na forach internetowych i przy użyciu innych technik, które 
udostępnia Internet. Tymczasem liczba grupowych spotkań biznesowych wzrasta 
(zmienia się ich struktura oraz rozmieszczenie przestrzenne) i paradoksalnie przy-
czynia się do tego właśnie Internet. Łatwość komunikacji elektronicznej sprawiła 
bowiem, że w wymianie poglądów i doświadczeń chce brać udział coraz więcej 
osób. Z kolei postępująca specjalizacja spowodowała, że dzisiaj zamiast jednego 
dużego wydarzenia zwoływanych jest szereg mniejszych dla ekspertów z określo-
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nych dziedzin wiedzy. Z ich organizacji i obsługi czerpią korzyści linie lotnicze, 
przewoźnicy lądowi i wodni, biura podróży (w tym wyspecjalizowane biura tury-
styki biznesowej), planiści spotkań, centra konferencyjne i oczywiście hotele – nie 
tylko biznesowe (dodatkowo firmy zajmujące się animacjami i wydarzeniami, do-
starczające rozwiązań technicznych i różnorakich rozrywek, także agencje PR, 
reklamowe czy poligraficzne). Ponadto uczestnik spotkania wykorzystuje pobyt  
w danej miejscowości na rozpoznanie miejscowych atrakcji, a następnie często 
przyjeżdża tutaj ponownie z rodziną czy przyjaciółmi już w innym celu – wypo-
czynkowym, rozrywkowym czy poznawczym. Warto zatem rozwijać potencjał  
w zakresie tego rodzaju turystyki i walczyć o organizację spotkań. Kraków jest tego 
doskonałym przykładem. 
 
 

TOURIST POTENTIAL OF CRACOW WITHIN THE SCOPE  
OF THE INDUSTRY OF GROUP BUSINESS MEETINGS 

 
 

Summary 
 
 This article aims to identify the possibility of Krakow in the organization of group 
business events. The theoretical part explains the concept of MICE tourism, specifying 
the types of business meetings. Next the current place of Poland and Krakow in the 
world in the range of number of organized MICE events were presented and the chances 
of development of this sector of tourism were outlined. The results of research of MICE 
tourism carried out in the former Polish capital in 2009 were the empirical part of work. 
On their base a potential of Krakow in the organization of group business meetings was 
identified and its exploiting was analysed. 
 

Translated by Renata Seweryn  
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UWARUNKOWANIA CENOWE ELEMENTÓW PRODUKTU TURYSTYKI 
BIZNESOWEJ W HOTELACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Poziom cen poszczególnych elementów produktu turystyki biznesowej może 
wpływać na decyzje podejmowane przez organizatorów imprez biznesowych  
w kwestii wyboru ich miejsca. Poziom cen stanowi bowiem dla organizatora wiel-
kość kosztów, jakie musi ponieść w związku z organizacją danego wydarzenia, 
które wpływają bezpośrednio na zysk podmiotu odpowiedzialnego za imprezę. Fakt 
ten jest znaczący, zwłaszcza w okresie globalnego kryzysu gospodarczego, podczas 
którego cena stanowi jeden z kluczowych argumentów w dyskusji dotyczącej orga-
nizowania konkretnych spotkań biznesowych.  
 W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania uwarunkowań 
cenowych odnoszących się do elementów produktu turystyki biznesowej w woje-
wództwie zachodniopomorskim na podstawie analizy stron internetowych hoteli 
zlokalizowanych na terenie regionu. Województwo zachodniopomorskie nie jest co 
prawda zaliczane do regionów, które w pierwszej kolejności kojarzone są z prze-
mysłem spotkań, co wcale nie znaczy, że nie dysponuje potencjałem infrastruktu-
ralnym w tym zakresie. 
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1. Miejsce usług hotelarskich w strukturze produktu turystyki biznesowej  
 
 W ustawie o usługach turystycznych1 usługi hotelarskie definiuje się jako 
krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodo-
wych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych.  
 W praktyce usługi hotelarskie kojarzy się najczęściej bezpośrednio z dwoma 
elementami, które stanowią największą ich część, a mianowicie z usługami nocle-
gowymi i gastronomicznymi. Te pierwsze są pierwotną funkcją obiektów hotelar-
skich. Polegają na udzieleniu noclegów gościom oraz zagwarantowaniu im bezpie-
czeństwa i higieny. Usługi gastronomiczne natomiast wiążą się z prowadzeniem 
przez niektóre obiekty restauracji, kawiarni, barów, stołówek itp. oraz z obsługą 
gości w pokojach w zakresie podawania posiłków. Usługi te polegają na wytwarza-
niu na indywidualne zamówienie konsumentów wyrobów o charakterze kulinar-
nym, ich sprzedaży, jak również sprzedaży gotowych artykułów spożywczych  
i napojów oraz stworzeniu warunków do ich konsumpcji.  
 Charakteryzując usługi noclegowe właściwe dla turysty biznesowego, należy 
w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na standard obiektu noclegowego. Jest to 
związane z faktem, iż turyści podróżujący służbowo korzystają z takich obiektów, 
które w strukturze pokoi dysponują pomieszczeniami jedno- i dwuosobowymi oraz 
apartamentami, a nie wieloosobowymi. Co się zaś tyczy usług gastronomicznych, 
istotną rolę – w odniesieniu do tematu artykułu – będą miały usługi związane  
z organizacją przerw kawowych, uroczystych bankietów i obiadów biznesowych.  
 Odnosząc usługi hotelarskie, postrzegane najczęściej jako usługi noclegowe  
i gastronomiczne, do struktury produktu turystyki biznesowej, można zauważyć, że 
taka interpretacja jest zbyt wąska, bowiem niezwykle istotnym elementem produktu 
turystyki biznesowej (sprzedawanym przez hotele) jest usługa wynajmu sali konfe-
rencyjnej oraz usługa wypożyczenia sprzętu, potrzebnego do realizacji imprezy 
biznesowej (np. rzutnik multimedialny).  
 Wskazując miejsce usług hotelarskich w strukturze produktu turystyki bizne-
sowej, warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo elementom struktury usług świad-
czonych przez hotele. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele typów klasy-
fikacji usług hotelarskich, z których najczęstsze odnoszą się do podziału usług ze 
względu na zakres świadczenia, na funkcję danego obiektu oraz charakter zaspoka-
janych potrzeb. 
 Zaczynając od podziału usług ze względu na zakres świadczenia, usługa hote-
larska – jako suma oferty usługowej – składa się z trzech następujących elementów 

                                                 
1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, tekst jednolity, Dz.U. 

2004, nr 223, poz. 2268. 
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składowych2: 
1. usługi noclegowej; 
2. usługi gastronomicznej; 
3. usług dodatkowych (pozostałych), na które składają się: 

 usługi uzupełniające (komplementarne do usług noclegowych i gastro-
nomicznych), takie jak usługi łącznościowe (głównie telekomunikacyj-
ne), szatnia, depozyty itp., 

 usługi fakultatywne, do których należą usługi rozrywkowo-kulturalne 
(występy artystów, pokazy mody itp.), rekreacyjne, wynajem samocho-
dów, sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, parkingowe, organizacja zjaz-
dów i konferencji, udostępnianie pomieszczeń na różnego rodzaju im-
prezy itp., 

 usługi towarzyszące, do których należą usługi handlowe (sprzedaż pa-
miątek, biżuterii, kwiatów, napojów itp.), fryzjerskie, kosmetyczne, 
wymiany walut, informacji turystycznej, sprzedaż biletów lotniczych, 
kolejowych itp. 

 W drugiej z klasyfikacji, odnoszącej się do podziału usług ze względu na 
funkcję danego obiektu3, w strukturze usługi hotelarskiej wyróżnia się usługi pod-
stawowe rozumiane jako te, dla których świadczenia dany obiekt powstał (na przy-
kład usługa wynajmu sali konferencyjnej ze sprzętem w hotelu biznesowym) oraz 
dodatkowe (na przykład basen w hotelu biznesowym).  
 Trzecim podziałem usług hotelarskich jest klasyfikacja dotycząca charakteru 
zaspokajanych potrzeb4, w której usługi dzieli się na te zaspokajające codzienne 
potrzeby gości (tu znajdują się wszystkie usługi mające na celu stworzenie gościom 
warunków zbliżonych do domowych, zazwyczaj dotyczą usług noclegowych i ga-
stronomicznych) oraz te zaspokajające potrzeby powstające w nowym, tymczaso-
wym miejscu pobytu (tu znajdują się świadczenia ściśle związane z miejscem tym-
czasowego pobytu lub celem podróży, czyli na przykład możliwość skorzystania 
turysty biznesowego z konferencji odbywającej się w hotelu). 
 W prezentowanym podziale usług daje się zauważyć, iż między wymieniony-
mi grupami usług granice są niekiedy płynne oraz mogą się zmieniać gdy rozpa-
trzymy je z różnych punktów widzenia oraz postępu techniczno-organizacyjnego  
i uwarunkowań lokalnych5. 
 

                                                 
2  D. Szostak, Podstawy hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2003, s. 21–22. 
3  Ibidem, s. 23. 
4  Ibidem, s. 24. 
5  M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo, Podstawowe wiadomości z zakresu hotelar-

stwa, Część I, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2005, s. 198. 
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2. Teoretyczne aspekty cen w hotelarstwie 
 
 Cena w hotelarstwie jest istotnym składnikiem kompozycji marketingu-mix, 
który – w przeciwieństwie do pozostałych instrumentów – przynosi obiektowi do-
chód. Ponadto cena w hotelarstwie stanowi ekwiwalent użyteczności6. W ujęciu 
marketingowym cenę można zdefiniować jako wartość przedmiotu (produktu) 
transakcji rynkowej, zgodną z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określa-
ną najczęściej w ujęciu monetarnym7. Cena usługi hotelarskiej określa popyt na to 
dobro, przesądza o konkurencyjności danego produktu i pozycji firmy w danym 
segmencie rynku. Należy również dodać, iż w przypadku przedsiębiorstw hotelar-
skich cena jest w pewnym sensie także informacją o jakości.  
 W procesie zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim w warunkach gospo-
darki rynkowej ceny odgrywają istotną rolę. Cena ma bowiem wpływ zarówno na 
kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, na wielkość popytu, jak 
również na kondycję finansową firmy8.  
 Zarządzanie ceną w przedsiębiorstwach hotelarskich jest kwestią niezwykle 
skomplikowaną, co ma związek z faktem, iż zakres działalności jest niejednorodny, 
wewnętrznie zróżnicowany, świadczenia charakteryzują się licznymi odrębnościami 
(grupy usług i ich standardy), a ostateczne efekty skierowane bezpośrednio na 
klienta są trudne do zmierzenia9.  
 Korzystną cechą stanowienia cen w usługach hotelarskich są wysokie możli-
wości różnicowania cen, zarówno w aspekcie rodzaju świadczonych usług, zakresu, 
standardu, czasu, ilości, konsumentów. Ograniczenia związane z trudnościami pro-
wadzenia aktywnej polityki cenowej w hotelarstwie mogą być z powodzeniem ni-
welowane wprowadzaniem dużego zakresu rozwiązań cenowych w formie zróżni-
cowania cenowego10.  
 Decyzje dotyczące kształtowania polityki cenowej w działalności przedsię-
biorstw hotelarskich zależą zarówno od czynników wewnętrznych, kontrolowanych 
przez przedsiębiorstwo hotelarskie (cel działania przedsiębiorstwa, koszty działania, 
warunki płatności, kształtowanie cen transferowych), jak i czynników zewnętrz-
nych związanych ze specyfiką rynku hotelarskiego (aspekty prawne, standardy  
w zakresie bezpieczeństwa, aspekty makroekonomiczne: inflacja, kursy walutowe, 
kontrola cen, poziom bezrobocia, stawki podatkowe, sytuacja konkurencyjna na 
rynku, aspekty kulturowe, postawy i preferencje nabywców, postrzeganie relacji 

                                                 
6  J. Piasta, Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny, Jacek Piasta – Doradztwo, 

Warszawa 2007, s. 159. 
7  G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997, s. 16.  
8  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 247. 
9  Ibidem, s. 248. 
10  Ibidem, s. 248–249. 
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jakości i ceny przez konsumentów)11. 
 Kolejnym istotnym zagadnieniem zarządzania cenami usług hotelarskich jest 
różnicowanie poziomu cen. Praktyka rynkowa wykształciła wiele rozwiązań stoso-
wanych przez przedsiębiorstwa w tym zakresie. W stosunku do usług hotelarskich 
stosowane są z reguły następujące sposoby różnicowania12: 

 przestrzenne, 
 ze względu na miejsce świadczenia usługi, 
 odnoszące się do osób,  
 ze względu na sposób rezerwacji, 
 ze względu na wolumen zakupu, 
 ze względu na czas świadczenia (sezonowość). 

 Kształtowanie relacji pomiędzy poziomem jakości świadczonych usług a ceną 
niejako naturalnie wpisuje się w funkcjonowanie hotelarstwa, gdyż bezpośrednią 
przesłanką jest kategoryzacja bazy noclegowej. Nie oznacza to, że hotele tej samej 
kategorii o zbliżonej lokalizacji będą oferowały swoje usługi po analogicznych 
cenach. Często wiele wymogów kategoryzacyjnych spełnianych jest przez obiekty 
noclegowe z nadwyżką w stosunku do wymogów13.  
 Istotnym sposobem na pozyskanie gości hotelowych może być tworzenie cen 
na usługi sprzedawane w postaci pakietowej. Za jednolitą cenę sprzedawany jest 
kompleks usług, których cena przedstawiona w formie pakietowej jest dla klienta 
zauważalnie korzystniejsza niż w przypadku usług zakupowanych pojedynczo.  
W ofercie pakietowej skalkulowane są z reguły następujące usługi: kilka noclego-
wych, przynajmniej częściowe wyżywienie, możliwość korzystania z zaplecza re-
kreacyjnego hotelu, dodatkowe imprezy w hotelu lub poza nim organizowane przez 
hotel. Tego typu oferty przygotowane są przez hotele dla biur podróży lub przygo-
towywane samodzielnie dla klientów chcących skorzystać z ofert hotelu  
w okresie wakacyjnym czy świątecznym14. 
 Jak wynika z całości podpunktu, problematyka cen w hotelarstwie jest nie-
zmiernie bogata, a każde przedsiębiorstwo hotelarskie poszukuje własnych rozwią-
zań, które mogą przynieść efekty rynkowe, a tym samym umocnić jego pozycję. 
 

                                                 
11  M. Bednarska, G. Gołembski, E. Markiewicz, M. Olszewski, Przedsiębiorstwo tury-

styczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 250–251. 
12  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie…, op.cit., s. 251. 
13  Ibidem, s. 254. 
14  Ibidem, s. 255. 
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3. Ceny usług w zakresie organizacji imprez biznesowych w hotelach woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
 
 Problematyka cenowa produktu turystyki biznesowej jest złożona i niezwykle 
skomplikowana. Każda impreza biznesowa jest bowiem innym produktem – różne 
są jej elementy (ilość i jakość), różna liczba uczestników, różna długość trwania itp. 
W związku z tym, iż dla hoteli organizacja imprezy biznesowej wiąże się z pokaź-
nym zyskiem, ceny poszczególnych elementów produktu turystyki biznesowej pod-
legają w obiektach negocjacjom i są często dopasowywane do budżetów, którymi 
dysponują organizatorzy. Pozostaje zatem posiłkować się jedynie danymi szacun-
kowymi, wynikającymi ze średnich arytmetycznych prowadzonych analiz oraz 
teoretycznych założeń. 
 W niniejszym referacie opracowano uwarunkowania cenowe odnoszące się do 
takich elementów produktu turystyki biznesowej, jak nocleg, gastronomia oraz 
wynajem sali konferencyjnej i sprzętu potrzebnego do przeprowadzania spotkań 
biznesowych. Przeprowadzono analizę15 stron internetowych wszystkich hoteli  
z zapleczem konferencyjnym w województwie zachodniopomorskim (takich hoteli 
jest w regionie 61)16.  
 Analizę cenową rozpoczęto od wyliczenia średniej ceny za nocleg w pokoju 
jednoosobowym, która kształtuje się na poziomie 169,04 zł. Średnia ta została wy-
liczona ze średnich cen za nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelach poszcze-
gólnych kategorii dla gości indywidualnych17, co zaprezentowano na rysunku 1. 
Przedstawione dane potwierdzają ogólny fakt, iż wraz ze wzrostem kategorii obiek-
tu, rośnie cena za nocleg. Niewielką niezgodność można jednak zauważyć, interpre-
tując wysokość ceny za nocleg w hotelach jednogwiazdkowych i dwugwiazdko-
wych, gdyż cena noclegu kształtuje się praktycznie na tym samym poziomie – ok. 
110 zł. W hotelach trzy- i czterogwiazdkowych ceny za nocleg rosną w miarę rów-
nomiernie, bo ok. 60%.  
 Średnia cena noclegu w hotelu poszczególnej kategorii jest zagadnieniem dość 
skomplikowanym, ponieważ hotele Pomorza Zachodniego w większości mają zróż-
nicowany cennik związany z sezonem turystycznym (miejscowości turystyczne) 
bądź z dniem tygodnia (miasta). Typowy sezon rekreacyjny, zwany sezonem wyso-
kim, w miejscowościach nadmorskich trwa do trzech miesięcy, jednakże podejmuje 
się wiele przedsięwzięć, aby ten sezon wydłużyć. W takie przedsięwzięcia może się 
wpisać produkt turystyki biznesowej, zwłaszcza iż podkreśla się niższe ceny po 

                                                 
15  Analizę przeprowadzono w oparciu o dane przedstawione na stronach internetowych ho-

teli na dzień 4 września 2009 roku. 
16  W analizie nie została ujęta grupa hoteli pięciogwiazdkowych, ponieważ pierwszy i je-

dyny hotel z tej grupy powstał dopiero w sierpniu 2009 roku. 
17  W praktyce ceny dla grupy zorganizowanej są częstokroć negocjowane i mogą być niż-

sze nawet o 30%. 
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sezonie18. 
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Rys. 1. Ceny noclegu w pokoju jednoosobowym w hotelach województwa zachodnio-
pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

  
 Kontynuując wątek noclegu, w pokoju jednoosobowym w hotelach jedno-
gwiazdkowych, w zależności od sezonu, cena kształtuje się średnio na poziomie od 
106 zł do 110,7 zł, w hotelach dwugwiazdkowych – od 102,7 zł do 121,4 zł,  
w hotelach trzygwiazdkowych – od 157,44 zł do 190,24 zł, a w hotelach cztero-
gwiazdkowych – od 227,63 zł do 336,17 zł. Minimalna cena za pokój jednoosobo-
wy w sezonie niskim w hotelu jednogwiazdkowym to 82 zł, a maksymalna – 126 zł, 
w sezonie wysokim zaś – 82 zł i 140 zł; analogicznie wartości w hotelu dwu-
gwiazdkowym to w sezonie niskim 60 zł i 185 zł, a w sezonie wysokim – 60 zł  
i 209 zł. Analizując hotele trzygwiazdkowe, można stwierdzić, że w sezonie niskim 
najtańszy nocleg kształtuje się na poziomie 60 zł, najdroższy zaś – 250 zł, w sezo-
nie wysokim natomiast ceny skrajne to 60 zł i 330 zł. Nocleg w najtańszym hotelu 
czterogwiazdkowym w sezonie niskim to koszt rzędu 120 zł, najdroższym zaś – 340 
zł, sezon niski to koszty skrajne na poziomie 180 i 510 zł. 
 Dla pełnego zobrazowania problematyki cen noclegów przeprowadzono rów-
nież analizę cen noclegu w pokojach dwuosobowych, co przedstawiono na rysunku 
2. Z wyliczeń wynika, iż średnia cena noclegu w pokoju dwuosobowych w hotelach 
województwa zachodniopomorskiego kształtuje się na poziomie 228,65 zł. W ni-
niejszym przypadku również potwierdzono tezę, iż wraz ze wzrostem kategorii 
obiektu, rośnie cena za nocleg. Powtarza się również tendencja zauważona w przy-

                                                 
18  W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Wydawnictwo Proksenia, Kra-

ków 2007, s. 66. 
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padku pokoi jednoosobowych, związana z wysokością ceny za nocleg w hotelach 
jedno- i dwugwiazdkowych, która kształtuje się praktycznie na tym samym pozio-
mie, czyli ok. 155-160 zł. Następnie w hotelach trzygwiazdkowych cena za nocleg 
rośnie o ok. 60% w stosunku do hoteli dwugwiazdkowych, a w hotelach cztero-
gwiazdkowych o ok. 70% w stosunku do hoteli trzygwiazdkowych.  
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Rys. 2. Ceny noclegu w pokoju dwuosobowym w hotelach województwa zachodnio-
pomorskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zagadnienie noclegu w pokoju dwuosobowym można – tak jak wcześniej  
– rozpatrywać w zależności od sezonu. I tak w hotelach jednogwiazdkowych,  
w zależności od sezonu, cena kształtuje się średnio na poziomie od 155,3 zł do 
161,3 zł, w hotelach dwugwiazdkowych – od 139,1 zł do 171,2 zł, w hotelach trzy-
gwiazdkowych – od 223,03 zł do 268,15 zł, a w hotelach czterogwiazdkowych – od 
301,67 zł do 409,44 zł. Minimalna cena za pokój jednoosobowy w sezonie niskim 
w hotelu jednogwiazdkowym to 144 zł, a maksymalna 162 zł, w sezonie wysokim 
zaś – 144 zł i 180 zł, analogicznie wartości w hotelu dwugwiazdkowego to w sezo-
nie niskim 90 zł i 185 zł, a w sezonie wysokim – 90 zł i 283 zł. Analiza hoteli trzy-
gwiazdkowych pokazuje, iż w sezonie niskim najtańszy nocleg kształtuje się na 
poziomie 120 zł, a najdroższy – 290 zł, w sezonie wysokim natomiast ceny skrajne 
to 180 zł i 420 zł. Nocleg w najtańszym hotelu czterogwiazdkowym w sezonie ni-
skim to koszt rzędu 220 zł, najdroższym zaś – 390 zł, sezon niski to koszty skrajne 
na poziomie 240 i 620 zł. 
 Zbadano również, jak kształtują się ceny za wynajęcie apartamentu, czyli 
pokoju o podwyższonym standardzie. Mimo iż w strukturze pokoi obowiązek po-
siadania apartamentów mają tylko hotele cztero- i pięciogwiazdkowe, to w woje-
wództwie zachodniopomorskim nawet hotele jednogwiazdkowe mają go w swojej 
ofercie. Jeśli chodzi o średnią cenę wynajęcia apartamentu w regionie, to wynosi 
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ona 379,25 zł. Dane odnośnie do konkretnych kategorii zaprezentowano na rysunku 
3. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż w przypadku noclegu 
w apartamentach cena wzrasta wraz z kategorią, w przypadku hoteli dwugwiazd-
kowych w stosunku do hotelu jednogwiazdkowych o ok. 25%, w przypadku hoteli 
trzygwiazdkowych w stosunku do hoteli dwugwiazdkowych o ok. 80% i w przy-
padku hotelu czterogwiazdkowego w stosunku do hotelu trzygwiazdkowego o ok. 
65%.  
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Rys. 3. Ceny noclegu w apartamencie w hotelach województwa zachodniopomorskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z badania stron internetowych hoteli wynika również, iż ceny za apartament 
są dużo mniej zróżnicowane niż analizowane wcześniej pokoje, co oznacza, że  
w mniejszym stopniu zależą od sezonu, kształtując wysokość cen na podobnym 
poziomie. Cena za apartament w hotelu jednogwiazdkowym nie zależy od sezonu  
i kształtuje się średnio na poziomie minimalnym 180 zł i maksymalnym 194 zł.  
W hotelach dwugwiazdkowych cena zależy od sezonu – od 210,3 zł poza sezonem 
do 259,4 zł w sezonie turystycznym, w hotelu trzygwiazdkowym – od 387,5 zł do 
442,79 zł, a w hotelu czterogwiazdkowym – od 581,43 zł do 778,57 zł. Minimalna 
cena za apartament w sezonie niskim w hotelu dwugwiazdkowym to 93,5 zł, a mak-
symalna 315 zł, w sezonie wysokim zaś – 121 zł i 536 zł, analogicznie wartości  
w hotelu trzygwiazdkowym to w sezonie, zarówno niskim, jak i wysokim, 250 zł  
i 699 zł. Jeśli chodzi o hotele czterogwiazdkowe, to w sezonie niskim najtańszy 
nocleg kształtuje się na poziomie 420 zł, najdroższy zaś – 860 zł, w sezonie wyso-
kim natomiast ceny skrajne to 420 zł i 1150 zł. 
 Kolejnym nieodłącznym elementem produktu turystyki biznesowej jest miej-
sce spotkania, czyli zaplecze konferencyjne. Ceny wynajmu sal konferencyjnych są 
zróżnicowane pod względem przeliczeń. Hotelarze przedstawiając ofertę na wyna-
jem przestrzeni konferencyjnej, podają cenę zależną od czasu trwania imprezy 
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(koszt za godzinę wynajmu), odnośnie do długości konferencji (za dzień) lub ilości 
osób (koszt na jednego uczestnika)19. Hotele na Pomorzu Zachodnim stosują ceny 
za wynajem sal konferencyjnych za godzinę, do czterech godzin, do pięciu godzin 
oraz za dzień. W pierwszej kolejności zbadano wynajem sal za godzinę, czego efek-
ty przedstawiono na rysunku 4. Jak wynika z zaprezentowanych danych, w hotelach 
dwugwiazdkowych nie udało się zbadać tego problemu, z racji braku danych 
umieszczanych na stronie internetowej. Niemniej jednak pozostałe wyniki pozwoli-
ły na wyliczenie średniej arytmetycznej cen za godzinę wynajmu sali konferencyj-
nej w poszczególnych kategoriach obiektów, która kształtuje się na poziomie 88,86 
zł. W hotelach jednogwiazdkowych najniższa zanotowana cena to 40 zł, najwyższa 
zaś – 45 zł, w hotelach trzygwiazdkowych – 20 zł i 244 zł, a w hotelach cztero-
gwiazdkowych – 92,80 zł i 146,40 zł.  
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Rys. 4. Ceny wynajmu sali konferencyjnej za godzinę w hotelach województwa za-
chodniopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kontynuując zagadnienie ceny wynajmu sali konferencyjnej, na rysunku 5 
przedstawiono, jak wyglądają koszty wynajmu za cały dzień. Jak wynika z obli-
czeń, średnia cena za wynajem sali konferencyjnej za dzień w hotelach Pomorza 
Zachodniego wynosi 597,41 zł. To, co interesujące na rysunku 5, to ponaddwukrot-
nie wyższa średnia cena za wynajem sali konferencyjnej za dzień w hotelu jedno-
gwiazdkowym w stosunku do ceny w hotelu dwugwiazdkowym. Zjawisko to wyni-
ka zapewne z faktu, iż wśród analizowanych hoteli jednogwiazdkowych znajduje 
się taki20, który był kiedyś czterogwiazdkowy. Zapewne obiekt ten dysponuje pro-

                                                 
19  Konferencje – ile to kosztuje?, „Rynek Turystyczny” 2005, nr 11, s. 29–30. 
20  Hotel ten w Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych jeszcze 

w styczniu roku 2009 był skategoryzowany jako hotel czterogwiazdkowy, natomiast we wrześniu 
2009 widniał już jako hotel o kategorii jednogwiazdkowej. 
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fesjonalną infrastrukturą, za którą do dnia dzisiejszego pobiera wyższe należności. 
Poza wspomnianą nieprawidłowością pozostała zależność ceny od kategorii hotelu 
się potwierdza. Warte uwagi są również maksymalne ceny za wynajem sali konfe-
rencyjnej w hotelach trzy- i czterogwiazdkowych. Jak wynika z analizy, w hotelu 
trzygwiazdkowym można zapłacić nawet 1800 zł za dzień wynajmu sali konferen-
cyjnej, zaś w hotelu czterogwiazdkowym – 1200 zł. Ta nieprawidłowość może być 
związana z pojemnością wynajmowanych sal. Jeśli w obiekcie jest kilka sal, to 
cennik pod względem ich pojemności jest zróżnicowany, czyli im więcej osób mo-
że w takiej sali obradować, tym koszt wynajęcia jest wyższy. 
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Rys. 5. Ceny wynajmu sali konferencyjnej za dzień w hotelach województwa zachod-
niopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Do kosztów organizacji spotkań zaliczyć należy, oprócz wynajmu sali, także 
koszty takich elementów, jak: nagłośnienie, wynajem rzutnika multimedialnego, 
ekranu projekcyjnego, flipchartu, przerwy kawowej i obiadu oraz dodatkowych 
atrakcji.  
 Co się tyczy wynajmu sprzętu potrzebnego do organizacji spotkania, z analizy 
stron internetowych wynika, że im wyższa jest kategoria hotelu, tym bardziej profe-
sjonalne jest podejście do zaplecza technicznego sali. Oznacza to, że w hotelach 
jedno- i dwugwiazdkowych jako sprzęt rozumie się tylko możliwość wypożyczenia 
rzutnika multimedialnego, natomiast w hotelach trzy- i czterogwiazdkowych do-
chodzą do tego jeszcze inne elementy, takie jak wspomniane już nagłośnienie, mi-
krofony, zestaw video lub DVD, magnetofon kasetowy, odtwarzacz CD, a nawet 
sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. I tak przykładowo średnia cena za dzień 
wynajmu sprzętu w hotelu jednogwiazdkowym to koszt rzędu 500 zł. W hotelach 
trzygwiazdkowych średnia arytmetyczna ceny wynajmu sprzętu to 375 zł, przy 



Marta Sidorkiewicz 648 

czym minimalna cena to 300 zł, a maksymalna 500 zł. W hotelach czterogwiazd-
kowych natomiast średnia cena za infrastrukturę techniczną to 840 zł, przy czym 
minimalna cena to 740 zł, a maksymalna 940 zł. 
 Kolejnym elementem jest przerwa kawowa, która pełni funkcję integracyjną  
w przypadku każdego spotkania i oprócz obrad jest składnikiem nieodzownym. 
Najprostsze menu przerwy kawowej to oczywiście kawa i herbata, jednakże w za-
leżności od budżetu organizatorzy spotkań mogą je wzbogacić o soki, wodę, ciast-
ka, owoce i kanapki. Jeśli chodzi o hotele jedno- i dwugwiazdkowe, to na stronach 
internetowych nie znaleziono żadnych informacji na temat cen tegoż elementu pro-
duktu turystyki biznesowej, natomiast już przypadku hoteli trzy- i czterogwiazdko-
wych potrzebne dane były dostępne, łącznie z pełnym opisem treści menu. Z anali-
zy zatem wynika, że średnia cena przerwy kawowej w hotelach trzy- i cztero-
gwiazdkowych to 18,97 zł, przy średniej w hotelu trzygwiazdkowym – 17,7 zł i w 
hotelu czterogwiazdkowym – 20,25 zł. Z wyliczeń wynika, iż cena przerwy kawo-
wej w przypadku hotelu czterogwiazdkowego jest wyższa w stosunku do hotelu 
trzygwiazdkowego o ok. 15%. 
 Innym elementem gastronomii, istotnej przy organizacji spotkań, jest bankiet  
i lunch. Są to elementy, których cena jest najczęściej negocjowana i dopasowywana 
do wielkości budżetu imprezy. Niemniej jednak średni bankiet w hotelach woje-
wództwa zachodniopomorskiego mieści się w granicach ok. 100 zł, przy czym 
można zorganizować tę część spotkania już od 50 zł. Lunch w hotelach Pomorza 
Zachodniego to natomiast koszt od 25 zł w przypadku ceny minimalnej po najczę-
ściej ok. 55 zł i wyższej. 
 To, co ciekawe w związku z przeprowadzaniem analizy stron internetowych 
hoteli Pomorza Zachodniego, to fakt, iż hotelarze zamieszczają na portalach tzw. 
pakiety konferencyjne21 (trzy obiekty), których oferta zawiera nocleg w komforto-
wych warunkach, najczęściej w pokoju dwuosobowym, całodzienne wyżywienie, 
przerwę kawową oraz salę konferencyjną. Są również hotele (cztery obiekty), które 
oferują specjalną cenę22 za noclegi dla grup zorganizowanych.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W niniejszym opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania uwarunkowań 
cenowych odnoszących się do elementów produktu turystyki biznesowej w woje-
wództwie zachodniopomorskim.  
 W artykule ukazano, że problematyka miejsca usług hotelarskich w strukturze 

                                                 
21  Cena takiego pakietu konferencyjnego kształtuje się od 135 do 199 zł za osobę. 
22  Cena takiego noclegu dla grup zorganizowanych może się kształtować na poziomie od 

ok. 20% niższym od ceny dla klienta indywidualnego.  
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produktu turystyki biznesowej jest niezwykle złożona, a rozważania nad teoretycz-
nymi aspektami cen w hotelarstwie – zróżnicowane i wielowątkowe.  
 Reasumując natomiast zagadnienia dotyczące uwarunkowań cenowych ele-
mentów produktu turystyki biznesowej w hotelach województwa zachodniopomor-
skiego, w oparciu o analizę stron internetowych obiektów zlokalizowanych na tere-
nie regionu, można stwierdzić, iż region charakteryzuje się stosunkowo korzystnym 
pułapem cenowym w tym zakresie, gwarantując tym samym atrakcyjną sytuację dla 
organizatorów (w kontekście zysku z organizacji imprezy biznesowej). Ponadto 
niższe ceny w hotelach województw, które nie są w pierwszej kolejności kojarzone 
z turystyką biznesową w porównaniu z województwami kojarzonymi z przemysłem 
spotkań, mogą stanowić czynnik przyciągający organizację imprez biznesowych na 
te tereny. Może się to okazać istotne, zwłaszcza w okresie globalnego kryzysu go-
spodarczego. 
 
 

PRICE CONDITIONING FOR PRODUCTS OF BUSINESS TOURISM  
IN HOTELS IN ZACHODNIOPOMORSKIE DISTRICT 

 
 

Summary 
 
 The aim of this article is to characterize price conditioning pertaining to products 
of business tourism in zachodniopomorskie district. The article consists of three parts, 
introduction and conclusion. In the first part one analyses a place of hotel services in the 
structure of business tourism. Next the price in hotel industry and its different aspects 
are subject to scrutiny. Finally, one discusses prices of services with regard to business 
events in zachodniopomorskie district based on analyses of websites.  
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POTENCJAŁ ROZWOJOWY TURYSTYKI MEDYCZNEJ 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka medyczna jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym i cieszącym 
się rosnącym zainteresowaniem w praktyce. Jednakże zagadnienie to jest nadal 
niedostatecznie opisane i zbadane w literaturze fachowej1. Nie udało się stworzyć 
zwartej definicji pojęcia „turystyka medyczna”, opisującej to zjawisko w sposób 
kompleksowy. Niewiele jest też literatury w polskim obszarze językowym poświę-
conej usłudze medycznej, stanowiącej podstawę turystyki medycznej, której cechy 
charakterystyczne odgrywają istotną rolę w skutecznym zarządzaniu tym rodzajem 
turystyki. Na aktualność i wagę tego tematu wpływa też fakt, że większość zjawisk 
determinujących turystykę medyczną ma miejsce od niedawna2.  
 Wpływ na zwiększające się zainteresowanie tym obszarem można przypisać 
wielorakim czynnikom, które są omówione na końcu opracowania. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż wyrazem rosnącego zainteresowania tą formą podróży jest 

                                                 
1  Por. W. Berg, Gesundheitstourismus und Wellnesstourismus, Oldenburg, Monachium 

2008, s. 169. 
2  Należy tu uściślić, iż samo pojęcie funkcjonuje od ok. lat 90. XX w. Jednakże dopiero  

w 2007 roku powstało kilka ważnych instytucji zajmujących się tą formą turystyki. Rok 2009 był 
z kolei istotny ze względu na przyjęcie dyrektywy UE dotyczącej możliwości podjęcia leczenia  
w obcym państwie (przyp. autora). Należy tu zwrócić uwagę na wzrastającą rolę motywów zdro-
wotnych w zagranicznej turystyce przyjazdowej do Polski. Badania Instytutu Turystyki wskazują 
na dynamiczny wzrost liczby wizyt w tym segmencie i towarzyszący im wzrost wydatków. Co 
więcej, poziom przeciętnych wydatków dla tego rodzaju turystyki był w 2008 roku najwyższy  
i oszacowano go na poziomie 657 USD na osobę, podczas gdy przeciętny poziom wydatków dla 
wszystkich celów podróży wynosił 410 USD na osobę. (W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagranicz-
na turystyka przyjazdowa do Polski w 2008 roku, Instytut Turystyki Warszawa 2009, s. 44.) 
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m.in. powstanie Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej czy dyrektywa UE doty-
cząca uregulowania kwestii możliwości podjęcia planowanego leczenia w innym 
państwie członkowskim.  
 
 
1. Pojęcie turystyki medycznej 
 
 Zjawisko turystyki medycznej jest stosunkowo nowym fenomenem, czym 
można tłumaczyć niewielką liczbę definicji tego terminu. W. Kurek3 pod tym poję-
ciem rozumie „wszelkie dobrowolne wyjazdy osób poza granice własnego kraju w 
celu skorzystania z fachowej opieki medycznej, obejmującej najczęściej zabiegi 
chirurgiczne lub usługi dentystyczne”. Z kolei M. Prochorowicz4 określa ją jako 
„łączenie leczenia z turystyką”. W niemieckim obszarze językowym zidentyfiko-
wano dwa pojęcia, które opisują omawiane tu zjawisko. J. Albaner i D. Grozea-
Helmenstein5 oraz J. Schweiger6 określają tę formę turystyki jako „oferty kliniczne” 
obejmujące pacjentów międzynarodowych, którzy sami płacą za swoje leczenie, 
przy czym podkreślają, że pacjenci są tu określani jako klienci. Do najważniejszych 
powodów wykształcenia się tego rodzaju turystyki zalicza się7: brak implementacji 
najnowszych odkryć w medycynie w niektórych państwach, a z drugiej strony pro-
blemy z pojemnością systemów opieki zdrowotnej w innych. Możemy więc przy-
jąć, że przyczyn rozwoju turystyki medycznej można upatrywać zarówno po stronie 
popytowej, jak i podażowej.  
 Z kolei W. Berg8 mówi o „turystyce pacjentów” („Patiententourismus”)  
i określa ją jako każdy czasowy pobyt poza miejscem zamieszkania w celu leczenia 
lub zapobiegania chorobom. Podkreśla jednakże, że mamy tu do czynienia ze 
szczególną formą leczenia, gdyż decyzję o jej podjęciu pacjent podejmuje samo-
dzielnie i świadomie, ma miejsce poza granicami kraju i jest przynajmniej w części 
finansowana przez niego samego. Powody jej wykształcenia według tego autora są 
następujące: reformy systemów opieki zdrowotnej przewidujące dopłaty za wyko-
nanie określonych usług poza granicami kraju, niższe ceny dodatkowo zwiększają-
ce motywacje do wyjazdów, dążenia wielu państw do zmiany profilu turysty od-
                                                 

3  Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 290. 
4  M. Prochorowicz, Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby 

zdrowia, w: Turystyka i rekreacja szansa rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 
2008, s. 133. 

5  J. Albaner, D. Grozea-Helmenstein, Bestandsaufnahme der Entwicklungspotenziale im 
Gesundheitstourismus – erstes Modul. Endbericht, IHS, Wiedeń 2002, s. 29. 

6  J. Schwaiger, Megatrend Gesundheitstourismus. Abgrenzung und Entwicklung, VDM 
Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, s. 15. 

7  J. Albaner, D. Grozea-Helmenstein, op.cit., s. 33. 
8  W. Berg, op.cit., s. 169. 
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wiedzającego ich kraj z tzw. taniego turysty na turystę o „wyższej jakości”, zosta-
wiającego więcej pieniędzy, możliwość polepszenia rentowności i obłożenia szpita-
li państw przyjmujących turystów, słabo rozwinięta opieka medyczna w niektórych 
krajach, długie kolejki oczekujących na zabiegi chirurgiczne. 
 Z kolei w Stanach Zjednoczonych (będących jednym z najważniejszych gra-
czy w tym segmencie turystyki) turystyka medyczna jest określana jako „podróżo-
wanie do innego państwa w celu skorzystania z bardziej specjalistycznej lub ko-
rzystniejszej finansowo opieki medycznej oraz wypoczynku o odpowiedniej jako-
ści, przy czym korzysta się ze wsparcia systemowego” 9.  
 Należałoby tu wskazać na jeszcze jeden problem związany z możliwym mo-
tywem uprawiania turystyki medycznej, mianowicie na ograniczenia prawne funk-
cjonujące w danym państwie, które uniemożliwiają przeprowadzenie pewnych 
zabiegów.  
 Wydaje się, że żadna z przytoczonych definicji nie opisuje zjawiska turystyki 
medycznej w sposób kompleksowy i nie uwzględnia wszystkich jej przejawów. 
Jednakże na podstawie powyższej analizy, jak również obserwacji funkcjonowania 
tego pojęcia w praktyce można stwierdzić, że turystyka medyczna polega na do-
browolnym przemieszczaniu się do obcego państwa w celu poddania się tam pla-
nowanemu leczeniu w celu ratowania zdrowia, podniesienia jakości życia lub po-
prawy wyglądu, z przyczyn finansowych, jakościowych lub z uwagi na niedostęp-
ność świadczeń w miejscu zamieszkania (wynikającą z braku personelu, wiedzy, 
sprzętu, procedur, zbyt długiego czasu oczekiwania lub ograniczeń prawnych), 
niejednokrotnie połączonym ze zwiedzaniem odwiedzanego miejsca. Tak więc 
turystyka medyczna dotyczy tylko aspektu międzynarodowego. Ten rodzaj turysty-
ki może być potraktowany jako forma turystyki zdrowotnej w szerokim znaczeniu, 
rozumiana jako ogół stosunków i zjawisk wynikających z pobytu i podroży osób, 
dla których głównym motywem i celem dominującym jest leczenie, poprawa lub 
zachowanie zdrowia. 
 
 
2. Formy turystyki medycznej 
 
 Generalnie można wyróżnić dwie formy turystyki medycznej10: wynikającą  
z orientacji na jakość ewentualnie prestiż oraz zorientowaną na aspekt kosztowy.  
W pierwszej formie mamy do czynienia z pacjentami pochodzącymi ze słabo roz-
winiętych państw, a podróżujących do krajów charakteryzujących się wysokim 
poziomem rozwoju medycyny. Wynika ona z niedostatecznej oferty leczniczej  

                                                 
9  Medical Tourism. Consumers in Search of Value, Deloitte Center for Health Solutions, 

Raport 2008, s. 6. 
10  W. Berg, op.cit., s. 171. 
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w państwach emisyjnych (oferta nie opiera się na najnowszej wiedzy) lub z potrze-
by podkreślenia swojego społecznego statusu. Ten rodzaj turystyki medycznej 
związany jest z zabiegami dotyczącymi najczęściej: chorób wewnętrznych, układu 
krążenia i dróg oddechowych oraz chirurgii plastycznej. Drugi rodzaj turystyki 
odbywa się w przeciwnym kierunku i związany jest z podróżami obywateli krajów 
stojących na bardzo wysokim poziomie do państw oferujących usługi po niższej 
cenie. Do najważniejszych ośrodków nastawionych na ten typ turystów należą Indie 
czy Tajlandia. Najczęściej poszukiwane oferty dotyczą usług stomatologicznych, 
uzdrowiskowych, okulistycznych i poprawiających urodę. 
 Tak więc należy zauważyć, że charakterystyka turystyki medycznej przyjaz-
dowej i wyjazdowej jest zdeterminowana przez charakterystykę państwa, które 
analizujemy. Można tu przykładowo przeanalizować rynek amerykański. Turystyka 
wyjazdowa dotyczy najczęściej procedur związanych z usługami dentystycznymi, 
kosmetycznymi, ortopedycznymi oraz dotyczącymi układu krążenia. Można tu 
wyróżnić następujące kategorie podróżnych: nieposiadających ubezpieczenia zdro-
wotnego lub nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego na dany typ usług, po-
dróżujących w celu skorzystania z usług kosmetycznych połączonych z wakacjami, 
podróżujących w celu skorzystania z procedur niedopuszczonych w Stanach Zjed-
noczonych oraz podróżujących do kraju swego pochodzenia11. W przypadku tury-
styki medycznej przyjazdowej do tego państwa najczęściej poszukiwane usługi 
dotyczą dziedzin: onkologii, ortopedii, chorób układu krążenia i usług kosmetycz-
nych, a podróżnych można podzielić na następujące kategorie: osoby podróżujące 
ze słabo rozwiniętych państw w poszukiwaniu niedostępnych u nich świadczeń, 
osoby z rozwiniętych państw w których czas oczekiwania na daną procedurę jest 
zbyt długi oraz podróże w celach kosmetycznych12. Raport opracowany przez firmę 
Deloitte wskazuje, że w 2007 roku 750 000 Amerykanów wyjechało za granicę  
w celu skorzystania z opieki medycznej. Szacowano, że w roku 2010 liczba ta może 
osiągnąć poziom nawet 6 mln. Zaznacza się jednakże, że możliwych jest kilka oko-
liczności, które wpłyną negatywnie na tak wysoką dynamikę wzrostu (m.in. wpro-
wadzenie ograniczeń dotyczących finansowania usług medycznych z ubezpieczenia 
zdrowotnego poza granicami kraju, bardziej agresywna konkurencja z zagranicz-
nymi dostawcami usług, polityka rządu ograniczająca popyt). Nawet jeśli szacunki 
z roku 2009 nie są już tak optymistyczne (uwzględniają wpływ światowego kryzy-
su) i zaobserwowano spadek podróży w roku 2008 do poziomu 540 000, to nadal 
szacuje się, że w roku 2012 osiągnie ona poziom 1,6 mln wyjazdów13. Dane z roku 
2008 mówią o ponad 400 000 obywatelach spoza Stanów Zjednoczonych, którzy 

                                                 
11  Medical Tourism, Consumers…, op.cit., s. 7. 
12  Ibidem, s. 19. 
13  Medical Tourism: Update and implications, Deloitte Center for Health Solutions, Raport 

2009, s. 9. 



Potencjał rozwojowy turystyki medycznej 657

skorzystali w tym państwie z leczenia, zostawiając prawie 5 miliardów dolarów14. 
Należy tu podkreślić, że Stany Zjednoczone są państwem specyficznym, gdyż jed-
nocześnie oferują usługi medyczne na wysokim poziomie, a z drugiej strony (do 
2009 r.) nie posiadały systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co sta-
nowi ewenement w tak wysoko rozwiniętym państwie. Z tego względu podana tu 
charakterystyka i podział turystyki medycznej nie mogą być zaadaptowane do inne-
go państwa.  
 
 
3. Charakterystyka usługi medycznej 
 
 Na podstawie analizy pojęcia turystyki medycznej możemy stwierdzić, że 
głównym motywem podjęcia podróży o tym charakterze jest chęć skorzystania  
z usług medycznych. Z uwagi na fakt, że ten rodzaj usług posiada pewne cechy 
charakterystyczne, odróżniające je od pozostałych usług i posiadające dalsze kon-
sekwencje w kreowaniu produktów turystyki medycznej i zarządzaniu tym sekto-
rem, zostaną one w tym miejscu omówione.  
 Zaliczymy tu przede wszystkim szczególną i kompleksową rolę usługobiorcy. 
„Klient” jest z jednej strony bardzo istotnym elementem świadczenia usługi, gdyż 
jest bezpośrednim celem jej świadczenia, z drugiej zaś strony to nie tylko on po-
dejmuje decyzje dotyczące zakresu i szczegółowej formy zabiegów. Co więcej, 
niejednokrotnie nie jest jednostką samodzielnie płacącą za usługi, co odróżnia usłu-
gi medyczne od większości pozostałych usług. Z uwagi na bardzo ważną rolę pa-
cjenta (klienta) można w przypadku usług medycznych traktować go jako „współ-
świadczeniodawcę”, „współproducenta usług”, gdyż końcowy efekt usługi w więk-
szym stopniu niż w przypadku pozostałych usług zależy od niego samego15. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że z uwagi na brak wiedzy fachowej, klient ten niejedno-
krotnie nie jest w stanie obiektywnie ocenić wykonanej usługi i dokonuje jej jedy-
nie na podstawie subiektywnych odczuć. Analizując dalej rolę klienta usług me-
dycznych, należy wskazać, że świadczenie tych usług odbywa się w bardzo ograni-
czonym zakresie według jego życzeń i wyobrażeń. Występuje tu także wyjątkowo 
duży stopień indywidualizacji świadczeń, co związane jest z różnorodnym i wielo-
aspektowym problemem stanu zdrowia pacjentów oraz kwalifikacjami, kompeten-
cjami oraz ogólnym samopoczuciem personelu wykonującego zabiegi. Z uwagi na 
niematerialność usług mamy tu do czynienia ze szczególnym ryzykiem, gdyż nie 
jesteśmy w stanie ocenić usługi przed jej konsumpcją. Należy podkreślić, że w 
przypadku usług medycznych ryzyko to jest szczególnie duże i związane ze stanem 

                                                 
14  Ibidem, s. 19. 
15  Por. P. Gorschlüter, Das Krankenhaus der Zukunft: integriertes Qualitätsmanagement 

zur Verbesserung von Effektivität und Effizient, Kohlhammer Verlag, Stuttgart u. a. 2001, s. 25. 
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zdrowia klienta. Możemy wyróżnić trzy rodzaje ryzyka. Po pierwsze ryzyko fi-
zyczne, gdyż raz popełniony błąd związany z leczeniem jest trudny do naprawienia. 
Po drugie występuje tu ryzyko funkcjonalne, które jest związane z możliwością 
postawienia złej diagnozy i zaordynowania nieskutecznej (bądź w skrajnych przy-
padkach szkodliwej) kuracji. Trzecie ryzyko jest natury psychologicznej i wiąże się 
z niematerialnym efektem świadczenia usługi. Kolejną cechą usług medycznych 
jest fakt, iż ich świadczenie wymaga dużej elastyczności z uwagi na trudności  
z dokładnym oszacowaniem zapotrzebowania na nie16.  
 Należy tu jeszcze krótko wspomnieć o konstytutywnych cechach usług, nie-
materialności, konieczności integracji „zewnętrznego czynnika” oraz jednoczesno-
ści produkcji i konsumpcji usług, charakteryzujących wszystkie usługi, w tym także 
usługi medyczne. Nie należą one więc do cech charakterystycznych usług medycz-
nych i ich omówienie zostanie tu pominięte.  
 
 
4. Czynniki rozwoju turystyki medycznej  
 
 Jak już zostało podkreślone na wstępie, czynniki rozwoju turystyki medycznej 
występują zarówno po stronie popytowej, jak i po stronie podażowej. Innym moż-
liwym ich podziałem jest wyróżnienie elementów strukturalnych oraz funkcjonal-
nych.  
 Do elementów strukturalnych należy po pierwsze zaliczyć istnienie odpo-
wiednich obiektów, gotowych przyjąć pacjentów, oferujących usługi na wysokim 
poziomie i spełniających oczekiwania potencjalnych klientów. Analiza źródeł inter-
netowych oraz danych Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej (o której szerzej  
w dalszej części opracowania) pozwala na stwierdzenie, że w Polsce mamy bogatą 
ofertę usług medycznych, głównie z zakresu stomatologii, chirurgii plastycznej  
i zabiegów upiększających. 
 Jak w każdej formie turystyki i tu jest ważne występowanie walorów tury-
stycznych, które to mogą być czynnikiem decydującym o wyborze danej oferty 
przy podobieństwie pozostałych elementów. Kolejny istotny element stanowi do-
stępność komunikacyjna. Największy wpływ na rozwój turystyki w ostatnim czasie 
miały tzw. tanie linie lotnicze. Wydaje się jednak, że czynniki strukturalne – poza 
wymienionymi na wstępie obiektami mogącymi przyjąć pacjentów – nie stanowią 
czynników specyficznych tylko dla turystyki medycznej i ich szczegółowe oma-
wianie w tym miejscu nie jest uzasadnione. 
 Szeroki wachlarz czynników można natomiast zaliczyć do elementów funk-

                                                 
16  A. Białk, Die Messung des Innovationsgrades von Dienstleistungen. Erstellung und 

Überprüfung eines Messmodells am Beispiel des Gesundheitswesens, Verlag Dr. Kovač, Ham-
burg 2006, s. 96–98. 
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cjonalnych. Należy wymienić tu przede wszystkim ceny, gdyż to one są – obok 
czynników jakościowych i prawnych – najważniejszym determinantem wyjazdów 
tego typu. Przykładowo koszt opieki medycznej w takich państwach jak Indie, Taj-
landia czy Singapur może stanowić zaledwie 10% kosztu porównywalnych świad-
czeń w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, w przypadku wyjazdu, pacjent ma także 
możliwość skorzystania z atrakcyjnego pobytu w egzotycznym otoczeniu. Tak więc 
mamy tu połączenie taniej oferty medycznej z wakacjami17. Porównując ceny usług 
medycznych w Polsce z cenami u naszych zachodnich sąsiadów, też zauważamy 
duże różnice, będące niewątpliwym atutem naszego kraju w rozwijaniu tego rodza-
ju turystyki18.  
 Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest funkcjonowanie organizacji zajmu-
jących się promocją tego rodzaju turystyki oraz reprezentowaniem interesów tego 
sektora. Należy tu wymienić Izbę Gospodarczą Turystyki Medycznej z siedzibą  
w Gdańsku, powołaną w 2007 roku. Izba została utworzona przez podmioty działa-
jące w branży turystyczno-medycznej w celu reprezentowania interesów gospodar-
czych swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów 
państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospo-
darczych, a także organów i instytucji zagranicznych. Do zadań Izby należy: lob-
bing, integracja środowiska osób związanych z turystyką medyczną i promocja 
usług medycznych świadczonych w Polsce na rynku międzynarodowym oraz tury-
styki medycznej jako nowoczesnego trendu i szansy rozwoju regionalnego19. Jeśli 
chodzi o arenę międzynarodową, należy tu wskazać na działalność Stowarzyszenia 
Turystyki Medycznej (Medical Tourism Association – MTA). Organizacja ta działa 
od maja 2007 roku. Do jej głównych celów należy reprezentowanie interesów swo-
ich członków i przyczynianie się do rozwoju tego segmentu turystyki20.  
 Innym elementem będącym podstawą prężnego rozwoju danej formy turystyki 
jest wykwalifikowany personel. Należy tu zwrócić uwagę na przygotowywaną no-
wą ofertę studiów w zakresie turystki medycznej w kilku europejskich uczelniach 
wyższych21. Dużą rolę w popularyzowaniu wiedzy odgrywa także redagowane  
w Wielkiej Brytanii czasopismo The International Medical Travel Journal (IMTJ), 
które zostało założone w 2007 roku jako odpowiedź na wzrastające zainteresowanie 
tym sektorem. Zajmuje się ono takimi zagadnieniami, jak ubezpieczenia, akredyta-
cje, marketing, jakość, satysfakcja pacjentów oraz dotychczasowe doświadczenia  

                                                 
17  Medical tourism: Update…, op.cit., s. 9. 
18  Więcej na ten temat w M. Sztorc, Podróże turystyczne obcokrajowców w celach zdro-

wotnych do Polski, w: Turystka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. 
W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 567–579. 

19  www.igtm.pl, 10.01.2010. 
20  www.medicaltourismassociation.com, 10.01.2010 
21  Więcej na ten temat w artykule The need for an MBA in Medical Tourism, 

www.imtjonline.com/articles/2009, 10.01.2010. 
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w tym zakresie22.  
 Podnoszeniu kwalifikacji sprzyja organizowanie kongresów poświęconych tej 
tematyce. Do najważniejszych przedsięwzięć tego typu należy niewątpliwie kon-
gres organizowany przez wspomniane już w artykule Stowarzyszenie Turystyki 
Medycznej (MTA). Pierwszy światowy kongresu poświęcony turystyce medycznej 
odbył się we wrześniu 2008 roku i uczestniczyło w nim ponad 850 delegatów.  
W drugiej edycji tej konferencji – w październiku 2009 roku – uczestniczyło już 
ponad 1500 delegatów z 60 państw. Na wrzesień 2010 jest zaplanowana już trzecia 
konferencja tego typu23. Zagadnieniu turystyki medycznej w Europie Środkowej  
i Wschodniej będzie z kolei poświęcona konferencja organizowana w maju 2010  
w Zagrzebiu (The Central and Eastern Europe Medical Tourism Summit). Jest ona 
adresowana zarówno do regionalnych, jak i globalnych podmiotów reprezentują-
cych organizacje związane z turystyką medyczną oraz jednostek zainteresowanych 
rozszerzeniem obszaru działalności, wypromowaniem swojej marki za granicą  
i zwiększeniem liczby pacjentów.  
 Popularyzowaniu zagadnienia turystki medycznej, wymianie wiedzy i zapo-
znaniu się z ofertą służy też organizacja targów o tej tematyce. Przykładowo  
w kwietniu 2010 roku w hali Olympia London w Londynie odbędą się targi Health 
& Medical Tourism Show London, które skierowane są do osób zainteresowanych 
leczeniem za granicą, do środowiska lekarzy, biur podróży, prywatnych szpitali  
i klinik oraz centrów urody.  
 Pozytywny wpływ na rozwój turystyki medycznej ma też możliwość uzyska-
nia informacji użytkowej na jej temat. Oprócz wspomnianych tu już targów, kon-
gresów, prasy branżowej, duże znaczenia ma także funkcjonowanie portali interne-
towych. Na uwagę zasługuje przykładowo działająca w Polsce internetowa platfor-
ma turystyczno-medyczna Medical Tourism in Poland24. 
 Niewątpliwym ułatwieniem wyjazdów w ramach turystyki medycznej jest 
funkcjonowanie podmiotów zajmujących się organizacją tego typu pobytów. Na ich 
znaczenie wskazuje m.in. artykuł, który ukazał się w czasopiśmie „IMTJ”25. Przy-
kładem takiej organizacji, posiadającej w swej ofercie m.in. wyjazdy do Polski, jest 
firma PerfectProfiles z siedzibą w Wielkiej Brytanii26.  
 Ostatnim i niezwykle istotny omawianym tu elementem funkcjonalnym po-
tencjału turystyki medycznej będą uregulowania unijne w tym zakresie, które mogą 
zrewolucjonizować ten segment w najbliższym czasie. Najważniejsze z nich doty-
czą dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdro-
                                                 

22  www.imtjonline.com, 12.01.2010. 
23  www.medicaltourismcongress.com, 10.01.2010. 
24  www.tourism-medical.net. 
25  www.imtjonline.com/articles/2009/why-medical-tourism-needs-facilitators-30033/, 

10.01.2010. 
26  www.perfectprofiles.eu.com. 



Potencjał rozwojowy turystyki medycznej 661

wotnej27. Wspomniana dyrektywa ma na celu zniesienie przeszkód w swobodnym 
dostępie do usług zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim. 
Określa także dokładnie prawo pacjenta do uzyskania zwrotu kosztów leczenia 
poniesionych podczas pobytu w innym kraju unijnym. Jeżeli zmiany zostaną przy-
jęte, to pacjenci nie będą potrzebowali (poza wyjątkowymi sytuacjami) zgody naro-
dowego płatnika na leczenie za granicą. Ponadto zmiany te mają pozwolić na stwo-
rzenie ogólnoeuropejskiej sieci dostawców usług medycznych, zapewniającej pa-
cjentom dostęp do wyspecjalizowanych usług medycznych oraz umożliwienie pa-
cjentom składania skarg w sprawie szkód powstałych w związku z leczeniem poza 
krajem zamieszkania. W tym celu ma być powołany europejski rzecznik praw pa-
cjentów, który będzie rozpatrywał skargi pacjentów leczących się poza miejscem 
zamieszkania28.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Analiza zjawiska turystyki medycznej wskazuje na jej duży potencjał rozwoju. 
Stanowi on szansę z jednej strony dla państw przyjmujących, którym daje możli-
wość polepszenia sytuacji finansowej placówek świadczących usługi medyczne  
i lepsze wykorzystanie łóżek. Z kolei państwa wysyłające mogą liczyć na odciąże-
nie przepełnionych szpitali i możliwość skorzystania z usług o niższej cenie. Wśród 
wielu zalet rozwoju turystyki medycznej nie można jednak przeoczyć zagrożeń 
związanych z jej rozwojem, a dotyczących m.in. kwestii ewentualnego preferowa-
nia pacjentów zagranicznych, skarg na źle wykonane zabiegi, uregulowań praw-
nych dotyczących zasad finansowania usług zdrowotnych w obcym państwie czy 
zagadnień dotyczących jakości i standardów usług. Wydaje się, że końcowe uregu-
lowania unijne w obszarze turystyki medycznych będą miały znaczący wpływ na jej 
oblicze w najbliższych latach. 
 

                                                 
27  Dla celów niniejszej dyrektywy pojęcie „transgraniczna opieka zdrowotna” obejmuje 

tylko korzystanie z opieki zdrowotnej w państwie członkowskim innym niż to, w którym pacjent 
jest ubezpieczony. Zjawisko to określa się mianem „mobilności pacjentów”. (Rezolucja legisla-
cyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgra-
nicznej opiece zdrowotnej (COM(2008)0414). 

28  D. Sikora, Będzie łatwiej wykonać zabieg za granicą za pieniądze NFZ, „Gazeta Prawna” 
z 1.05.2009, www.gazetaprawna.pl, 10.01.2010. 
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THE POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM 
 
 

Summary 
 
 The aim of this paper is to discuss the potential of development of medical tour-
ism. At the beginning the author attempts to give a complex definition of the term 
“medical tourism” and to describe its forms. Subsequently, the medical service as the 
basis of medical tourism is depicted. The paper further covers the main factors influen-
cing the possibility of dynamical development of medical tourism with regard to the 
division into functional and structural factors. The paper concludes with a critical evalu-
ation of this phenomenon.  
 

Translated by Anna Białk-Wolf 
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI I BARIER UPRAWIANIA TURYSTYKI  
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH 

NADMORSKICH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Problematyka osób niepełnosprawnych uzyskuje w Polsce status jednego  
z najważniejszych obszarów zainteresowań wielu dziedzin naukowych. Rozmiary  
i powszechność występowania zjawiska niepełnosprawności w populacji oraz skut-
ków jego występowania świadczą o wadze tego zjawiska. Ostatnie pełne dane doty-
czące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu 
Powszechnego 2002. Według jego wyników, w 2002 roku liczba osób niepełno-
sprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne 
potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln były to osoby w wieku 15 lat  
i więcej. Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego przez GUS, liczba tych ostatnich 
od tego czasu systematycznie spadała i w 2008 roku wyniosła około 3,7 mln osób.  
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i inne akty prawne zapewniają, że wszy-
scy obywatele są równi wobec prawa i obowiązków, wszyscy mają prawo do rów-
nego ich traktowania i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Oznacza to, że również 
osoby niepełnosprawne mają te same prawa co wszyscy inni obywatele, a jednak w 
rzeczywistości osoby te napotykają w życiu na zbyt wiele przeszkód, by mogły 
korzystać ze swoich konstytucyjnych praw oraz w pełni zaspokajać swoje potrzeby 
lecznicze, w tym rehabilitacyjne, uczestniczyć w edukacji, pracy, kulturze oraz 
turystyce i rekreacji.  
 Turystyka osób niepełnosprawnych nie jest tylko formą rekreacji i wypoczyn-
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ku, lecz ważnym elementem terapeutycznym w rewalidacji, sposobem pozwalają-
cym na utrzymanie kontaktów międzyludzkich i pełniejszą integrację społeczną. 
Jednak aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni skorzystać z ofert turystycznych, 
należy stworzyć odpowiednie do tego warunki. 
 W rozwoju i świadczeniu usług turystycznych istnieje wiele barier ogranicza-
jących lub utrudniających osobom niepełnosprawnym normalne korzystanie z róż-
nych form rekreacji. Należy tu wymienić takie ograniczenia, jak: bariery urbani-
styczne, architektoniczne, komunikacyjne, psychospołeczne, finansowe oraz infor-
macyjne. 
 Na całym świecie niepełnosprawni turyści oraz osoby w podeszłym wieku 
stają się coraz liczniejszą grupą klientów sektora turystyki. Również w Polsce wi-
dać wyraźny wzrost tego segmentu odbiorców usług turystycznych. Wyjazdy tury-
styczne i wypoczynek osób niepełnosprawnych stają się coraz bardziej popularne,  
a ta grupa klientów – coraz bardziej atrakcyjna rynkowo. 
 
 
1. Cel i metodyka badań 
 
 Celem opracowania jest ukazanie możliwości i barier ograniczających upra-
wianie turystyki przez osoby niepełnosprawne. Dla zrealizowania postawionego 
celu we wrześniu 2009 roku przeprowadzono badanie, w którym zastosowano kry-
terium losowego wyboru podmiotów, jakim były nadmorskie obiekty noclegowe  
w Kołobrzegu, Łazach, Mielnie, Sarbinowie i Unieściu. Badanie powstało w opar-
ciu o informacje zawarte na stronach internetowych podmiotów i informacje uzy-
skane od pracowników badanych obiektów oraz w oparciu o szeroko dostępną lite-
raturę książkową przedmiotu, akty prawne, a także w formie uzupełnienia o artyku-
ły zamieszczone w specjalistycznych czasopismach i fachowej prasie. 
  Wspomniane obiekty noclegowe podlegały również obserwacji, która doty-
czyła spełniania uwarunkowań technicznych umożliwiających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w turystyce.  
 
 
2. Definicje niepełnosprawności 
 
 Literatura poświęcona problematyce niepełnosprawności nie wypracowała 
dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej i obowiązującej definicji niepełno-
sprawności. Rzeczą niezwykle trudną jest ustalenie zakresu tego pojęcia, gdyż prze-
jawia się w kilku wymiarach życia. 
 Niepełnosprawność to pojęcie wieloznaczne, odnosi się do różnych ograni-
czeń funkcjonalnych, które pojawiają się w każdej populacji ludzi na świecie. Żad-
ne państwo dotąd nie uporało się w sposób zadawalający z określeniem tego zjawi-
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ska1. 
 W procesie formułowania definicji przełomowy był rok 1980, w którym Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała Międzynarodową Klasyfikację 
Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń. Dokonano próby uporządkowania  
i ujednolicenia określeń niepełnosprawności poprzez wyodrębnienie trzech ściśle 
powiązanych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanych wymiarów. Były to: uszkodze-
nie narządów organizmu, niepełnosprawność biologiczna lub funkcjonalna organi-
zmu oraz upośledzenie lub niepełnosprawność społeczna. 

 uszkodzenie (ang. impairment) – oznacza wszelki brak lub anormalność 
anatomicznej struktury narządów oraz brak lub zaburzenie funkcji psy-
chicznych lub fizjologicznych organizmu; 

 niepełnosprawność funkcjonalna (ang. disability) – wszelkie ograniczenie 
lub brak, wynikający z uszkodzenia, zdolności wykonywania czynności  
w sposób i w zakresie uważanym za normalny dla człowieka; 

 upośledzenie (ang. handicap) – oznacza mniej uprzywilejowaną lub nieko-
rzystną sytuację danej osoby, będącą wynikiem uszkodzenia lub niepełno-
sprawności funkcjonalnej, polegającą na ograniczeniu lub uniemożliwieniu 
jej wypełniana ról, które uważane są za normalne, biorąc pod uwagę jej 
wiek, płeć, czynniki kulturowe i społeczne2. 

 Dopiero te trzy określenia rozważane łącznie pozwalają w pełni zdefiniować 
sytuację osób niepełnosprawnych, uwzględniają bowiem zarówno stan psychofi-
zyczny, jak i niemożność pełnienia funkcji uznanych w społeczeństwie za właściwe 
oraz wynikające z tego utrudnienia. Pojęcia te pozwalają określić relacje osób  
z ograniczoną sprawnością z resztą społeczeństwa oraz ustalić fizyczne, kulturowe 
czy społeczne bariery, które ograniczają korzystanie przez nie z różnych struktur 
społecznych, w pełni dostępnych dla innych obywateli. Pozwalają również na unik-
nięcie schematycznego unifikowania, sprowadzania do wspólnego mianownika 
sytuacji życiowej wszystkich osób niepełnosprawnych3. 
 Wyżej wymienionej definicji zarzucano zbytnią medykalizację niepełno-
sprawności kosztem niezauważenia aspektów społecznych. WHO zdefiniowała 
więc pojęcie niepełnosprawności jeszcze raz w 2001 roku w Międzynarodowej 
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classi-
fication of Functioning, Disability and Heath – ICF). Tym razem uwzględniono 

                                                 
1  W. Sroczyński, O pracach nad projektem definicji osoby niepełnosprawnej, Problemy 

Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej nr 1, Warszawa 1995, s. 72. 
2  T. Majewski, Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośle-

dzeń – problemy i nowe propozycje, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej nr 1, War-
szawa 1998, s. 155.  

3  K. Kaganek, H. Stanuch Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby 
niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo, Bio-Algorthms and Med-Systems, Journal edited by 
medical college – Jagiellonian University Vol. 1, No. 1/2, Kraków 2005, s. 221–226. 
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społeczny aspekt niepełnosprawności i ograniczenia związane z udziałem w życiu 
społecznym. W ICF przez niepełnosprawność rozumie się wielowymiarowe zjawi-
sko wynikające ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi a ich fizycznym i spo-
łecznym otoczeniem4. Według ICF niepełnosprawność to szeroki termin, obejmują-
cy także uszkodzenia, ograniczenia aktywności i ograniczenia uczestnictwa. Termin 
ten jest obecnie bardzo często przyjmowany jako punkt wyjścia do tworzenia defi-
nicji niepełnosprawności w niektórych krajach europejskich.  
 W Polsce krokiem naprzód w formułowaniu definicji osoby niepełnosprawnej 
była Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, ukazana w formie uchwały Sejmu RP, 
przyjętej i opublikowanej 1 sierpnia 1997 roku. Zawarte w niej sformułowania 
określają osoby niepełnosprawne jako osoby, których sprawność fizyczna, psy-
chiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza czy uniemożliwia 
życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami 
prawnymi i zwyczajowymi. Mają one prawo niezależnego, samodzielnego i aktyw-
nego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji5.  
 Wyżej wymieniona ustawa została zmodyfikowana i definicja osoby niepełno-
sprawnej poszerzona została o warunek uzyskania orzeczenia o zakwalifikowaniu 
osoby niepełnosprawnej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności bądź orze-
czenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W przypadku gdy osoba 
taka nie ukończyła 16. roku życia, wymagane jest orzeczenie o rodzaju i stopniu 
niepełnosprawności6. 
 Mówiąc o osobie niepełnosprawnej, należy pamiętać, że posiada ona prawa do 
pełnego życia, potrzeby, pragnienia, marzenia i aspiracje. Dąży do możliwie dużej 
samodzielności i oczekuje szacunku ze strony innych. Jednym z elementów pełnego 
życia, w tym i społecznego, jest możliwość uprawiania turystyki. Możliwości  
i prawa są tym, o co muszą walczyć wszyscy niepełnosprawni. Możliwość wyjaz-
dów i podróżowania powinna być prawem każdej osoby niepełnosprawnej.  
W rzeczywistości ludzie niepełnosprawni często żyją poza głównym nurtem spo-
łecznym. Niejednokrotnie są zepchnięci na jego margines, a ich podstawowe po-
trzeby życiowe są lekceważone, w tym potrzeby turystyczne. 
 

                                                 
4  E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy, UKIE 

Warszawa 2002, s. 22. 
5  Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, 

Dz.U. 1997, nr 50, poz. 475. 
6  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nieniu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm. 



Analiza możliwości i barier uprawiania turystyki … 667

3. Turystyka osób niepełnosprawnych 
 
 Na całym świecie niepełnosprawni turyści oraz osoby w podeszłym wieku 
stają się coraz liczniejszą grupą klientów sektora turystyki. Również w Polsce wi-
dać wyraźny wzrost tego segmentu odbiorców usług turystycznych. Wyjazdy tury-
styczne i wypoczynek osób niepełnosprawnych stają się coraz bardziej popularne,  
a ta grupa klientów – coraz bardziej atrakcyjna rynkowo.  
 Termin turystyka jest niewątpliwie trudny do zdefiniowania i jak dotąd brak 
jest definicji, która byłaby powszechnie przyjęta. Turystyka i wszystkie jej pochod-
ne określenia, takie jak ruch turystyczny, imprezy turystyczne, sprzęt turystyczny 
wchodzą w skład współczesnego słownictwa i każdy na co dzień spotyka się z tymi 
pojęciami7.  
 Turystykę rozumie się jako sposób bycia każdego współczesnego człowieka, 
który opuszcza czasowo miejsce stałego zamieszkania w różnych celach, zaś tury-
styka osób niepełnosprawnych określona został przez M. Weissa jako turystyka 
osób w różnym wieku, wykazujących dysfunkcje ustrojowe8. Turystyka jest dzie-
dziną działalności oddziaływującą w trzech aspektach na osoby niepełnosprawne:  

 fizyczny – usprawnianie lub rehabilitacja ruchowa, 
 psychiczny – psychoterapia, 
 społeczny – rehabilitacja społeczna, socjalizacja, resocjalizacja. 

 Turystyka wszechstronnie wpływa na rozwój osobowości człowieka i ma 
ogromne znaczenie wychowawcze. W odniesieniu do fizycznego rozwoju człowie-
ka zapobiega ona chorobom, a więc ma znaczenie profilaktyczne, poprawia spraw-
ność fizyczną, kondycję, regeneruje siły, uwalnia od psychicznego i fizycznego 
zmęczenia – relaksuje.  
 Nawiązując do aspektu psychicznego, turystyka jest sposobem samorealizacji, 
rozwoju intelektualnego, pozwala przeżywać i doświadczać sytuacji dających za-
dowolenie. Turystyka osób niepełnosprawnych pozwala również tym osobom for-
mułować obraz siebie, pomaga pokonywać trudności, walczyć z lękiem przed nie-
znanym oraz jako psychoterapia sprawia, iż osoby niepełnosprawne często prze-
zwyciężają swoje kompleksy i poczucie osamotnienia.  
 W odniesieniu do społecznego rozwoju osób niepełnosprawnych turystyka 
kształtuje umiejętności współpracy z innymi, poczucie więzi społecznych, zaspoka-
ja potrzeby osobistych kontaktów oraz ułatwia kształtowanie odpowiednich form 
towarzyskich.  
  Kolejną z fundamentalnych ludzkich potrzeb psychofizycznych, którą można 

                                                 
7  K. Chojnacki, Turystka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji 

fizycznej, psychicznej i społecznej, Podręczniki i skrypty nr 29, AWF im. Bronisława Czecha  
w Krakowie, Kraków 2009, s. 12. 

8  M. Weiss, Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, Instytut Tury-
styki, Warszawa 1979, s. 44. 



Beata Granosik, Emilia Nadolna 668 

zaspokajać poprzez uprawianie turystyki, jest potrzeba wolności i wyboru. Turysty-
ka daje poczucie wyzwolenia, stwarza złudzenie niezależności – przynajmniej na 
jakiś czas – od niektórych norm współżycia społecznego (konwenansów).  
 Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne może uatrakcyjnić ich 
codzienne życie. Do najbardziej popularnych form aktywności turystycznej tych 
osób zaliczyć można: turnusy rehabilitacyjne, turystyka aktywna i kwalifikowana, 
turystyka zdrowotna. 
 Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elemen-
tami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, 
wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu 
powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby 
niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo- 
-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z 
uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy rehabilitacyjne orga-
nizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej 
niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także 
uczestników niekorzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Spośród turnusów rehabilitacyjnych wyróżnić nale-
ży rehabilitacyjno-usprawniające, sportowo-rehabilitacyjne, turystyczno-rehabilita-
cyjne. 
 Turystyka kwalifikowana określana jest jako kwintesencja współczesnej ak-
tywności turystycznej9. W.W. Gaworecki precyzuje następująco definicję tego ter-
minu: „Turystyka kwalifikowana jest czasową, dobrowolną, wymagającą przygo-
towania kondycyjnego i zawodowo-turystycznego, częstą zmianą miejsca w prze-
strzeni, połączoną ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokajaniem potrzeb ruchu 
i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, 
przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych”10. Celem 
turysty niepełnosprawnego kwalifikowanego jest wypoczynek, poprawa stanu 
zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej oraz wszechstronne poznanie kraju11. 
Uprawianie poszczególnych rodzajów turystyki kwalifikowanej (wędrówki i wspi-
naczki wysokogórskie, wycieczki rowerowe, wycieczki kajakowe i łodziami, spły-
wy pontonami, rejsy i wyprawy żeglarskie, wycieczki konne, wycieczki w karawa-
nie wielbłądów, wędrówki narciarskie, wyprawy nurkowe) wymaga przygotowania 
psychofizycznego, zahartowania na trudy, właściwego zachowania w środowisku 
odwiedzanym, a w niektórych przypadkach umiejętności posługiwania się sprzętem 

                                                 
9  T. Łobożewicz, Nowe tendencje w turystyce kwalifikowanej, „Wychowanie Fizyczne  

i Zdrowotne” 1989, nr 5-6, s. 31. 
10  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 63. 
11  Turystyka ludzi niepełnosprawnych. Wiadomości ogólne, red. T. Łobożewicz, COIT, 

Warszawa 1991, s. 131. 



Analiza możliwości i barier uprawiania turystyki … 669

turystycznym. Turystyka kwalifikowana zbliża człowieka do przyrody i tym samym 
najskuteczniej regeneruje siły psychofizyczne12. 
 Turystyka zdrowotna to świadome i dobrowolne udanie się np. osoby niepeł-
nosprawnej na pewien okres poza miejsce zamieszkania, w czasie wolnym od pra-
cy, w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psy-
chicznemu13. Na uprawnianie tego rodzaju turystyki decydują się między innymi 
osoby, których stan zdrowia określany jest jako stan wyczerpania lub przemęczenia, 
powodujący potrzebę spędzenia urlopu we wskazany przez lekarza sposób, w od-
powiednim miejscu i o odpowiedniej porze roku. Do tego rodzaju turystyki można 
zaliczyć pobyty osób niepełnosprawnych w sanatoriach, kuracje klimatyczne, wy-
jazdy do spa i wellness.  
 Warto wspomnieć, iż istnieją również formy aktywności turystycznej, tj.: 
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, wyjazdy o charakterze religijnym, odwie-
dziny u krewnych i znajomych, podróże w celach szkoleniowych (rehabilitacja 
zawodowa połączona z wypoczynkiem), wyjazdy zagraniczne o różnorodnym cha-
rakterze.  
 W turystyce osób niepełnosprawnych duża rolę odgrywają zarówno czynniki 
techniczne, jak i organizacyjne. Forma turystyki powinna być dobrana odpowiednio 
do wieku osoby niepełnosprawnej, rodzaju niepełnosprawności i możliwości psy-
chofizycznych tych osób. Warto zaznaczyć, że wyboru dyscypliny turystycznej dla 
danej osoby niepełnosprawnej powinien pomóc dokonać lekarz, psycholog lub 
fizjoterapeuta w konsultacji z zainteresowanym. W wyborze odpowiedniej formy 
turystyki osoby niepełnosprawne muszą brać pod uwagę aspekty lecznicze, psycho-
logiczne, wychowawcze i techniczne. 
 Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne utrudniają liczne bariery –
wewnętrzne, tkwiące w samej osobie niepełnosprawnej, lub środowiskowe. Do 
pierwszych zaliczyć można stan fizyczny osoby niepełnosprawnej (możliwość po-
ruszania się, ból), stan psychiczny (zakłócenia w kontaktach społecznych), stan 
świadomości (niedostatek wiedzy, niższy poziom wykształcenia, fizyczna i psy-
chiczna zależność od innych) oraz ekonomiczne (relacja kosztów zakupu usług 
turystycznych do dochodu, niski poziom aktywności zawodowej, brak sprzętu tury-
stycznego, przeznaczenie urlopu tych osób na podjęcie dodatkowej pracy zarobko-
wej). Turyści niepełnosprawni napotykają również liczne ograniczenia wynikające 
z postaw demonstrowanych przez otoczenie, architektury (np. przystosowanie bazy 
noclegowej), warunków terenowych, pogody, transportu, dyskryminujących przepi-
sów prawnych i regulacji (np. dot. psów-przewodników, przewozu baterii do aku-
mulatorów itp.). Wymienione bariery należą do grupy tzw. ograniczeń pochodzą-
cych ze środowiska, do których zaliczyć można również bariery ekonomiczne, po-

                                                 
12  T. Nowicki Integracyjny klub sportowy, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 5-6, s. 216–217. 
13  W.W. Gaworecki, Turystyka…, op.cit., s. 67. 
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chodzące od samego państwa (np. niskie dofinansowania do turnusów rehabilita-
cyjnych). 
 Chcąc mówić o turystyce osób niepełnosprawnych, należałoby najpierw za-
stanowić się, jak zredukować w Polsce tak ogromną liczbę barier ograniczającą tym 
osobom jej uprawianie.  
 
 
4. Możliwości i bariery uprawiania turystyki osób niepełnosprawnych w świe-
tle badań 
 
 W niniejszej pracy skupiono się na analizie przystosowania bazy noclegowej 
pod względem architektonicznym i oferowanych usług do potrzeb osób niepełno-
sprawnych w pięciu miejscowościach nadmorskich. W tym celu zbadano łącznie 58 
baz noclegowych, w tym hotele, ośrodki wczasowe, ośrodki wczasowo-
rehabilitacyjne, ośrodki sanatoryjne oferujące (rysunek 1) ponad 120 miejsc nocle-
gowych: Kołobrzeg (21), Łazy (6), Mielno (7), Sarbinowo (10), Unieście (14).  
  

Baza noclegowa

ośrodki 
sanatoryjne

35%

hotele
11%

ośrodki 
wczasowo-

rehabilitacyjne
42%

osrodki 
wczasowe

12%

 
 

Rys. 1. Procentowy udział badanych baz noclegowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

 
  Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne często uzależnione jest od 
występowania różnego rodzaju barier, dlatego też podczas badania skupiono się na 
wykryciu udogodnień i ograniczeń istniejących w danych bazach noclegowych. Do 
najistotniejszych udogodnień zakwalifikowano występowanie w tych bazach mie-
dzy innymi pochylni wjazdowej przed budynkiem, automatycznie otwieranych 
drzwi, przystosowanych wind, specjalnie przystosowanych pokoi i łazienek, szero-
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kich korytarzy. W przypadku braku wymienionych ułatwień w danym miejscu oso-
by niepełnosprawne nie są w stanie zdecydować się na pobyt w nim. W tabeli 1 
przedstawiono zestawienie udogodnień, a w przypadku ich braku – barier w bada-
nych obiektach, które umożliwiają lub uniemożliwiają uprawianie turystyki przez 
osoby niepełnosprawne w wspomnianych wcześniej miejscowościach nadmorskich. 
 

Tabela 1 
 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych fizycznie  
w wybranych obiektach noclegowych 

 
Lp. Rodzaj udogodnienia Kołobrzeg Łazy Mielno Sarbinowo Unieście 

 

1 Drzwi otwierane automa-

tycznie 16 4 5 5 3 

2 Przystosowana winda 18 3 3 5 3 

3 

4 

Liczba specjalnie 

przystosowanych pokoi/ 

łazienek 14 0 5 5 3 

5 Szerokie korytarze 21 6 7 10 14 

6 Basen  16 1 3 1 2 

7 Zabiegi rehabilitacyjne 18 3 5 9 3 

8 

 

Możliwość wprowadzania 

psa przewodnika 2 1 4 1 0 

9 

 

 

Możliwość wypożyczania 

sprzętu turystycznego 

przystosowanego dla osób 

niepełnosprawnych 14 2 1 8 4 

10 

 

Posiadanie środków trans-

portu przystosowanego do 

potrzeb osób niepełno-

sprawnych 11 0 3 7 3 

11 

 

Strona internetowa z in-

formacją o możliwości 

pobytu osób niepełno-

sprawnych 19 1 5 9 5 

12 Zniżki dla opiekunów 19 2 5 9 6 

13 Lekarz 18 3 5 9 3 

14 Obiekty ogółem 21 6 7 10 14 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 
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 Z powyżej tabeli wynika, iż największa liczba badanych obiektów przygoto-
wanych na przyjęcie turystów niepełnosprawnych znajduje się w Kołobrzegu. Były 
to głównie ośrodki sanatoryjne i wczasowo-rehabilitacyjne. Wynika to z norm, 
jakie spełniać powinny ośrodki oferujące usługi rehabilitacyjne. Wszystkie badane 
bazy noclegowe w tym mieście posiadały pochylnię wjazdową dla wózków inwa-
lidzkich, które w istotny sposób ułatwiają niepełnosprawnym wejście do budynku. 
Kołobrzeg jest miejscowością przodującą na tle pozostałych, w której 16 badanych 
obiektów posiada ułatwienia w postaci automatycznie rozsuwanych drzwi, szero-
kich korytarzy (wszystkie) oraz wind (18 obiektów). Analizowane ośrodki w Koło-
brzegu w dużej mierze nastawione są na gości z chorobami układu krążenia, układu 
oddechowego, z dysfunkcjami narządu ruchu, dysfunkcjami narządu wzroku, ze 
schorzeniami stawów i kręgosłupa, chorobami neurologicznymi, nadwagą, dlatego 
też oraz oferują szeroką gamę zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych (18 obiek-
tów), tj. inhalacje, krioterapię, światłolecznictwo, magnetoterapię, masaże klasycz-
ne, masaże mechaniczne, masaże pneumatyczne, zabiegi ciepłolecznicze i prądowe. 
Ośrodki te wyposażone są również w specjalnie przystosowane pokoje i łazienki 
(14 obiektów). Kolejną atrakcją, a także udogodnieniem dla osób niepełnospraw-
nych, jest basen, z którego osoby te mogą skorzystać w 16 badanych bazach nocle-
gowych. Niestety baseny te nie są przystosowane dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, które, aby móc z niego skorzystać, potrzebują pomocy opie-
kunów lub innych osób. Turyści niepełnosprawni przyjeżdżający do kołobrzeskich 
uzdrowisk poza korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjnych mają możliwości wy-
pożyczenia sprzętu turystycznego przystosowanego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (14 obiektów), który umila im czas wypoczynku. Sprzęt ten to na ogół 
rowery, sprzęt plażowy, sprzęt służący do różnych gier i zabaw. Największym atu-
tem badanych obiektów są zniżki cenowe za pobyt, oferowane opiekunom osób 
niepełnosprawnych (19 obiektów) oraz dostępna informacja, zawarta na ich stro-
nach internetowych, o możliwości pobytu osób niepełnosprawnych (10 obiektów). 
Ośrodki, które posiadają zaplecze rehabilitacyjne, muszą dysponować opieką me-
dyczną na swoim terenie, co potwierdzają wszystkie obiekty w pięciu badanych 
miejscowościach nadmorskich.  
 Mimo że tak dużo obiektów w Kołobrzegu jest przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, to tylko dwa badane dopuszczają możliwość wprowadze-
nia na teren ośrodka psa przewodnika. Powodem istnienia tej bariery jest higiena.  
 Drugą najbardziej „przyjazną” osobom niepełnosprawnym miejscowością jest 
Sarbinowo, gdzie spośród 10 przebadanych obiektów przodowały ośrodki wczaso-
wo-rehabilitacyjne (9 obiektów) i wczasowe. Największymi udogodnieniami w tych 
ośrodkach były pochylnie wjazdowe (8 obiektów) i szerokie korytarze (wszystkie 
obiekty). Tylko połowa z tych miejsc posiadała automatycznie otwierane drzwi oraz 
przystosowane windy. Brak windy nie wykluczał, iż badane obiekty nie były przy-
gotowane na przyjęcie turystów niepełnosprawnych, ponieważ znalazły one roz-
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wiązanie w instalacji specjalnych krzeseł i platform, umożliwiających poruszanie 
się niepełnosprawnym po schodach. Część ośrodków ulokowała pokoje dla osób 
niepełnosprawnych na parterze, co automatycznie wyeliminowało problem wcho-
dzenia na piętro.  
 Podobnie jak w Kołobrzegu, również w Sarbinowie najwięcej baz noclego-
wych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oferowało jednocześnie zabie-
gi rehabilitacyjne (9 obiektów) – inhalacje, masaże, krioterapię, fizykoterapię, hy-
droterapię, psychoterapię, gimnastykę, o których niepełnosprawni mogą dowiedzieć 
się ze stron internetowych tych ośrodków, jak i o innych walorach ośrodków, uła-
twiających im wypoczynek. Turyści nie w pełni sprawni w siedmiu badanych sar-
binowskich obiektach mają do dyspozycji samochody spełniające ich potrzeby, 
którymi mogą poruszać się po Sarbinowie i okolicach.  
  Spośród badanych miejsc tylko nieliczne obiekty posiadają basen (10 obiek-
tów) oraz tylko 10 daje możliwość wprowadzenia na swój teren psa przewodnika, 
który pomocny jest osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Chcąc skorzystać z ba-
senu, osoby niepełnosprawne muszą się udać do innych ośrodków w Sarbinowie 
lub do pobliskich miejscowości.  
 Kolejnym zbadanym obszarem było Mielno, w którym prawie pięć spośród 
siedmiu badanych obiektów oferowało zabiegi rehabilitacyjne, co świadczyło  
o charakterze ośrodków jako ośrodków wczasowo-rehabilitacyjnych i sanatoryj-
nych. Pozostałą część stanowiły hotele i ośrodki wczasowe. W znacznej większości 
obiektów występowały pochylnie wjazdowe, drzwi automatycznie rozsuwane, sze-
rokie korytarze, pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, co dowodzi 
gotowości przyjęcia turystów niepełnosprawnych. W około połowie badanych 
miejsc osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z basenu przy pomocy opiekuna 
lub innych osób, z odpowiednio przystosowanej windy, mogły wypożyczyć sprzęt 
turystyczny, jak i skorzystać z samochodu umożliwiającego ich przewóz. Mieleń-
skie ośrodki mogą pochwalić się również dobrą informacją zamieszczoną na stronie 
internetowej, zniżkami dla opiekunów i opieką medyczną. 
 Czwartą miejscowością są Łazy, w których badano sześć obiektów (z czego 
połowa specjalizowała się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych), w których 
znajdowała się pochylnia wjazdowa, przystosowana winda i automatycznie otwie-
rane drzwi. Niestety słabą stroną badanych baz noclegowych była niedostateczna 
informacja na stronach internetowych o możliwości przyjęcia osób niepełnospraw-
nych oraz mała liczba basenów i zakazy wprowadzania psów przewodników na 
teren ośrodków. Tylko dwa spośród badanych obiektów zarówno wypożyczały 
sprzęt turystyczny dla osób niepełnosprawnych, jak i oferowały zniżki dla ich opie-
kunów.  
 Najsłabiej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pod względem 
architektonicznym były obiekty w Unieściu, w którym zbadano dwa ośrodki sanato-
ryjne, jeden ośrodek wczasowo-rehabilitacyjny, 11 ośrodków wczasowych. Tylko 
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ośrodki sanatoryjne i ośrodki wczasowe były w pełni przygotowane na przyjęcie 
osób niepełnosprawnych, co oznacza, że posiadały pochylnię wjazdową, automa-
tycznie otwierane drzwi, windy oraz oferowało zabiegi rehabilitacyjne, tj. inhalacje, 
masaże, krioterapię, fizykoterapię, hydroterapię, psychoterapię, gimnastykę. Osoby 
niepełnosprawne mogą zasięgnąć informacji o możliwości pobytu ze stron interne-
towych zarówno wyżej wspomnianych ośrodków, jak i dwóch ośrodków wczaso-
wych.  
 Warto wspomnieć, że spośród zbadanych 58 nadmorskich obiektów noclego-
wych aż 42 obiekty funkcjonują całorocznie, co umożliwia osobom niepełnospraw-
nym uprawianie turystyki w każdym okresie roku.  
 Z przeprowadzonych badań wynika, iż na pochwałę zasługują obiekty w Ko-
łobrzegu i Sarbinowie, które w znacznej większości przystosowane są do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, co dowodzi, że miejscowości te są przyjaźnie nastawione 
do takich osób i chętnie przyjmują turystów niepełnosprawnych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Próba wyrównywania szans w dostępie do turystyki wymaga zniesienia wielu 
barier i ograniczeń, których osoby niepełnosprawne doświadczają w sposób szcze-
gólny. Wymaga również stworzenia licznych warunków, począwszy od likwidacji 
ograniczeń ekonomicznych, barier instytucjonalnych, likwidacji barier architekto-
nicznych i urbanistycznych, dostosowania środków transportu, a skończywszy na 
zmianie niechętnego stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych i zrozu-
mieniu ich potrzeb.  
 Mimo iż wiele ośrodków spośród badanych umożliwia uprawianie turystyki 
osobom niepełnosprawnym, to i tak należy tym problemem bardziej zainteresować 
podmioty świadczące usługi turystyczne, zmobilizować je do usunięcia istniejących 
barier i przygotowania markowego produktu dla tych osób. Eliminacja ograniczeń 
jest krokiem do osiągnięcia sukcesu, który zapewnia każdemu człowiekowi (nieza-
leżnie, czy porusza się na wózku inwalidzkim, czy samodzielnie) dostęp do wszel-
kich dóbr i usług, w tym turystycznych.  
 Godne uwagi są podmioty i osoby, które pokonują wiele trudności, dążąc do 
poprawy wciąż trudnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych.  
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF AND BARRIERS  
AGAINST EXERCISING TOURISM BY THE DISABLED  

WITH AN EXAMPLE OF SELECTED SEASIDE ACCOMODATIONS 
 
 

Summary 
 
 All around the world disabled tourists and persons stricken in years are becoming 
an increasingly numerous group of tourism industry customers. In Poland a consider-
able increase in the number of the tourism industry services consumers is also notice-
able. Holiday outings and leisure time are gradually becoming more and more popular 
among the disabled and this particular tourist group is becoming increasingly attractive 
for the tourist market.  
 Within the development and provision of the tourist services there are numerous 
existing barriers restricting or impeding the access by the disabled to standard forms of 
recreation. The attempt to handicap those who have limited access to tourism requires 
performing of many conditions, starting with bringing down economic and institutional 
restrictions as well as architectural and city-planning barriers, adjusting transport facili-
ties and first and foremost changing of the malevolent attitude of the society towards the 
disabled and causing their needs to be understood.  
 The bringing down of the limitations is a one step ahead towards being successful 
in providing each person (regardless of whether he or she moves about in a wheel-chair 
or fully by him/her self) with access to goods and services, including tourism.  
 Noteworthy are the subjects and persons that overcome many difficulties in their 
pursuit to improve the disabled persons’ still difficult living standard.  
 Tourism for the disabled is not only a form of rest and recreation but has a thera-
peutic significance for revalidation, the method of maintaining human relationships and 
fuller integration with the society. However, in order for the disabled to be able to fully 
take advantage of what tourism has to offer, certain conditions have to be created.  
 The study aims at showing the possibilities and barriers restricting access to tour-
ism by the disabled persons with an example of selected accommodations in the locali-
ties of Kołobrzeg, Łazy, Mielno, Sarbinowo and Unieście.  
 

Translated by J. Batyński 
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ZABEZPIECZENIE OPIEKI MEDYCZNEJ  
JAKO CZYNNIK ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Turystyka to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów 
gospodarki w skali globalnej. W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się kon-
cepcje rozwoju gospodarczego regionów, a nawet całych państw w oparciu o roz-
wój turystyki. Takie kraje jak Hiszpania czy Włochy od lat inwestują, promują 
rozwój turystyki i uczyniły z niej jedną z podstawowych i dochodowych dziedzin 
własnej gospodarki. Turystyka stanowi niewątpliwie istotny czynnik rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionów i państw, przyczyniając się m.in. do zmniejszenia 
bezrobocia. Na rozwój turystyki ma wpływ wiele czynników o zróżnicowanym 
charakterze począwszy m.in. od walorów przyrodniczych i antropogenicznych po-
przez infrastrukturę noclegową i gastronomiczną oraz komunikacyjną aż do marke-
tingu terytorialnego. Jednym z mniej dostrzeganych (a nawet w ogóle niedostrzega-
nym) w literaturze i praktyce czynnikiem rozwoju usług turystycznych jest zabez-
pieczenie opieki medycznej. Zdrowie jest szczególną, nadrzędną wartością w życiu 
każdego człowieka. Utrata zdrowia powoduje nie tylko konsekwencje indywidual-
ne, ale i społeczne, np. dla chorującego turysty i jego rodziny oraz usługodawcy. 
Związek między zdrowiem człowieka a jego zadowoleniem z życia jest oczywisty. 
Stan zdrowia człowieka ma istotne znaczenie dla korzystania przez niego z usług 
turystycznych. Dlatego w interesie przedsiębiorcy turystycznego i podmiotów od-
powiedzialnych za rozwój turystyki, a także społecznym leży dbałość o zabezpie-
czenie turystom krajowym i zagranicznym dostępu do opieki medycznej. Celem 
artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę dostępności usług medycznych dla rozwoju 
turystyki w UE i Polsce. Przedmiotem rozważań pierwszej części artykułu jest do-
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stęp w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego do opieki medycznej tury-
stom podróżującym po terytorium Unii Europejskiej, natomiast drugiej części – 
zabezpieczenie opieki medycznej turystom polskim podróżującym po swoim kraju. 
Choroba może zdarzyć się zawsze i każdemu turyście, niezależnie od miejsca poby-
tu i rodzaju uprawianej turystyki. W takiej sytuacji często niezbędne staje się sko-
rzystanie z usług medycznych. Dostępność powyższych usług uzależniona jest od 
kilku czynników, m.in. miejsca pobytu, statusu turysty oraz rodzaju zachorowania. 
 
 
1. Opieka medyczna podczas podróży po państwach członkowskich UE 
 
 Usługi turystyczne stanowią coraz istotniejszy przedmiot zainteresowania Unii 
Europejskiej. Sezon turystyczny trwa obecnie cały rok, a sektor turystyczny jest 
jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki europejskiej. Z jednej 
strony usługi turystyczne mają decydujące znaczenie dla gospodarki niektórych 
państw członkowskich UE, np. Grecji, z drugiej zaś – w każdym kraju członkow-
skim coraz więcej obywateli korzysta z usług turystycznych, tworząc pokaźną gru-
pę konsumentów. Usługi turystyczne mieszczą się w zakresie przedmiotowym unij-
nej polityki ochrony konsumenta, ale także związane są bezpośrednio z jedną  
z czterech naczelnych zasad jednolitego rynku europejskiego – zasadą (swobodą) 
przepływu osób.  
 W ramach polityki ochrony konsumenta UE wydaje akty prawa wtórnego 
(przeważnie dyrektywy) mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów usług 
turystycznych1. UE nie odgrywa formalnej roli w zakresie opieki zdrowotnej2, jed-
nakże od lat 90. XX wieku zaczyna zaznaczać coraz wyraźniej swoją rolę w zakre-
sie zdrowia publicznego. Związane jest to z jednej strony z posiadaniem przez UE 
kompetencji formalnych w dziedzinie zdrowia publicznego, z drugiej zaś strony  
z intensywnym rozwojem tej dziedziny. Działania UE jednakże sprowadzają się 
zasadniczo do tworzenia i realizacji programów w zakresie zdrowia publicznego  
w aspekcie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, pomijając problematykę 
administrowania opieką zdrowotną. Finansowanie i zapewnienie opieki zdrowotnej 
(świadczeń zdrowotnych) stanowi wyłączny obowiązek krajów członkowskich,  
a nie Unii Europejskiej. Nie istnieją bowiem normy unijne nakładające na UE taki 
obowiązek. Organizacja służby zdrowia i systemu ubezpieczeń zdrowotnych należy 

                                                 
1  Unijne standardy prawne w zakresie ochrony konsumentów usług turystycznych zawiera 

przede wszystkim dyrektywa Rady 90/314 dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek (zwana też w literaturze polskiej dyrektywą o podróżach turystycz-
nych za cenę zryczałtowaną).  

2  Szerzej o polityce UE w zakresie ochrony zdrowia: P.J. Belcher, Rola UE w ochronie 
zdrowia, Ignis, Warszawa 2001; M. Paszkowska, Kompetencje UE w ochronie zdrowia, „Wspól-
noty Europejskie” 2007, nr 4. 
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do wyłącznej kompetencji krajów członkowskich. Powyższa traktatowa zasada 
znalazła potwierdzenie w wielu orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE3. 
Państwa członkowskie UE we własnym zakresie kształtują systemy ochrony zdro-
wia w swoich krajach4. System zdrowotny wyróżnia rzeczywistość ochrony zdro-
wia określonego kraju w stosunku do innych krajów. Systemy ochrony zdrowia 
poszczególnych krajów UE różnią się między sobą. Różnica ta dotyczy przede 
wszystkim sposobu finansowania ochrony zdrowia w danym kraju. Generalnie 
można wyróżnić dwa modele finansowania systemu zdrowotnego: 

 ubezpieczeniowy (oparty na ubezpieczeniu zdrowotnym obywateli), 
 podatkowy/budżetowy (oparty na podatkach)5. 

 Ubezpieczeniowe systemy opieki zdrowotnej funkcjonują we: Francji, Holan-
dii, Luksemburgu i Niemczech. Natomiast oparte na podatkach ogólnych działają  
w Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Poza 
dwoma powyższymi modelami finansowania systemu zdrowotnego można wyróż-
nić jeszcze model mieszany zawierający w sobie elementy ubezpieczeniowego  
i podatkowego (Belgia i Grecja). 
 Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowa-
nia pracy, studiowania i zamieszkania w wybranym przez siebie kraju Wspólnoty. 
W razie zmiany miejsca zamieszkania lub podróży obywatela ubezpieczonego  
w jednym z państw Unii prawo do świadczeń medycznych w ramach powszechne-
go ubezpieczenia zdrowotnego przemieszcza się razem z nim. Zasadę swobody 
przepływu osób należy uznać za podstawę prawa pacjenta (w tym także turysty) do 
świadczeń zdrowotnych w UE6. Jednym z aspektów zasady swobody przepływu 
osób jest kwestia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego7. Pojęcie za-
bezpieczenia społecznego związane jest z ideą pomocy ze strony państwa obywate-
lowi znajdującemu się w niekorzystnej sytuacji życiowej (w potrzebie). Sprawy 
zabezpieczenia społecznego należą do regulowanych bezpośrednio przez kraje 
członkowskie w ich prawie wewnętrznym, a prawo UE zajmuje się nimi wyjątko-
wo. UE zajęła się jednakże koordynacją krajowych porządków prawnych dotyczą-
cych tradycyjnych dziedzin zabezpieczenia społecznego. Celem prawodawstwa 
unijnego w powyższym zakresie jest dążenie do zagwarantowania fundamentalnych 

                                                 
3  Por. np. orzeczenie z 28 kwietnia 1998 w sprawie R. Kohlla , Zb. Orz. 1998, s. I-1931. 
4  Szerzej o organizacji ochrony zdrowia w poszczególnych krajach „starej” UE m.in.  

E. Hibner, Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, WSH-E, Łódź 2003, s. 65–116; częściowo 
C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne, Wyd. UJ, Kraków 2001. 

5  Por. M. Paszkowska, Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach 
UE, „e-Finanse” 2006, nr 1. 

6  M. Paszkowska, Ochrona zdrowia w UE, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 3, s. 115. 
7  Szerzej swoboda przepływu osób: I. Boruta, Swoboda przepływu osób, w: Prawo Unii 

Europejskiej, Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 
Warszawa 2006. 
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zasad (swobód) jednolitego rynku europejskiego, tj. swobody przepływu towarów, 
osób, usług i kapitału. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych i ich zakres okre-
ślają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja 
polega na wprowadzaniu i stosowaniu wspólnych dla wszystkich państw członkow-
skich zasad, które określają warunki otrzymania pomocy medycznej przez pacjenta 
(będącego ubezpieczonym). Dzięki koordynacji każde z państw członkowskich UE 
zachowuje własny, dotychczas obowiązujący system zabezpieczenia społecznego  
w tym zdrowotnego8. Unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego 
objęte są wszystkie państwa członkowskie UE (aktualnie 27) oraz państwa człon-
kowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tj. Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria. Przedmiotowe przepisy obowiązują rów-
nież na terytoriach francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion i Gujana Francu-
ska; portugalskich: Azorach i Maderze, hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie  
i Wyspach Kanaryjskich. Przepisów wspólnotowych natomiast nie stosuje się  
w przypadku: Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych, oraz Wielkiej Bry-
tanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na 
wyspie Man. Podstawowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go uregulowane zostały w TWE, a szczegółowe warunki ich stosowania określają: 

1. Rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku  
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowni-
ków, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin 
przemieszczających się w obrębie Wspólnoty. 

2. Rozporządzenie Rady EWG nr 574/72 z 21 marca 1972 roku w sprawie 
wykonywania rozporządzenia nr 1408/719. 

  Z powyższych unijnych przepisów wynika prawo pacjenta (w tym także tury-
sty) do świadczeń zdrowotnych na terytorium UE10. Postanowienia tych rozporzą-
dzeń są rozstrzygające w przypadku ewentualnej niezgodności norm ustawodaw-
stwa krajowego z normami unijnymi. Podstawowym warunkiem przy stosowaniu 
rozporządzeń Wspólnoty z zakresu zabezpieczenia społecznego jest zjawisko prze-
mieszczania się przez osobę zainteresowaną po obszarze Unii Europejskiej lub 
między państwami Unii a państwami należącymi do EFTA11. Osoba, która nigdy 

                                                 
8  Por. T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii 

Europejskiej, Zakamycze 1999, s. 113. 
9  Szerzej analiza przedmiotowych rozporządzeń: A. Giżejowska, A. Świątkowski, Zabez-

pieczenie społeczne, komentarz, Universitas, Kraków 2004. 
10  Szerzej podstawy prawne opieki medycznej dla unijnych turystów: M. Paszkowska, 

Prawo turysty do świadczeń zdrowotnych w państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe 
Zakładu Europeistyki WSIiZ, „ZNACZNIE” 2009, nr 1(9). 

11  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association, 
EFTA), międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy konwencji 
sztokholmskiej, mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkow-
skimi. Członkami EFTA są obecnie: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria. W 1992 r. 
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nie skorzystała ze swobody przemieszczania się, nie może się powoływać na prze-
pisy zawarte w rozporządzeniu nr 1408/71, jeśli jednak choć raz przekroczyła gra-
nicę, to jest to już przesłanką do zastosowania tego rozporządzenia.  
 Art. 2 rozporządzenia nr 1408/71 określa zakres podmiotowy koordynacji 
zabezpieczenia społecznego, wskazując kategorie osób uprawnionych. Osobami 
uprawnionymi do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego na terenie Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem EWG nr 
1408/71 są: 

 pracownicy najemni i osoby pracujące na własny rachunek oraz członko-
wie ich rodzin,  

 emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin,  
 studenci i członkowie ich rodzin, 
 turyści,  
 osoby bezrobotne i członkowie ich rodzin. 

 Osoby wyżej wymienione, aby korzystać z prawa do opieki medycznej, muszą 
spełniać dwa warunki jednocześnie, tzn. posiadać ubezpieczenie zdrowotne w po-
wszechnym systemie ubezpieczeniowym któregokolwiek z państw członkowskich 
oraz korzystać z prawa swobodnego przemieszczania się po terytorium tych państw. 
Każdemu uprawnionemu z któregokolwiek państw członkowskich Wspólnoty przy-
sługuje w innym państwie członkowskim taki sam zakres świadczeń zdrowotnych 
jak ubezpieczonemu w tym konkretnym kraju Unii Europejskiej. Uprawniony bę-
dzie traktowany tak samo jak ubezpieczony danego państwa członkowskiego  
w dostępie do świadczeń zdrowotnych i okresie oczekiwania na określone świad-
czenia. Jeżeli określone usługi medyczne przysługują ubezpieczonemu nieodpłat-
nie, to nieodpłatnie będą także przysługiwać uprawnionemu obywatelowi innego 
państwa członkowskiego. Jeśli przewidziane są częściowe opłaty lub tzw. wkład 
własny dla ubezpieczonych obywateli danego kraju, to opłaty te lub wkład własny 
będzie zobowiązany uiścić z własnych środków także uprawniony obywatel innego 
państwa członkowskiego Wspólnoty. Zgodnie z rozporządzeniem EWG 1408/71, 
osobami uprawnionymi do opieki medycznej na terytorium Unii są między innymi 
turyści. Prawo unijne dla potrzeb omawianego rozporządzenia wprowadziło defini-
cję tego pojęcia, zgodnie z którą turysta to osoba przebywająca w celach rekreacyj-
nych i wypoczynkowych czasowo na terytorium innego państwa członkowskiego  
i podlegająca systemowi zabezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego, w jed-
nym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dla definicji turysty istotne są dwa 
elementy: cel pobytu oraz jego długość. Celem pobytu musi być wypoczynek (sta-
nowiący przeciwieństwo wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospo-

                                                                                                                        

EWG i EFTA porozumiały się w sprawie utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu na wszyst-
kie towary. Porozumienie w tej sprawie, nieobejmujące jednak Szwajcarii, weszło w życie  
w 1994 r. tworząc Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
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darczej), który może mieć charakter zarówno zorganizowany (np. z biurem podró-
ży), jak i indywidualny. Poza tym może on mieć formę stacjonarną (wczasy) lub 
objazdową (wycieczka). Przemieszczanie się turysty może dotyczyć terytorium 
tylko jednego lub większej liczby państw członkowskich Unii/EFTA. Pobyt poza 
określonym celem musi mieć charakter czasowy. Należy przyjąć, iż brak zamiaru 
stałego pobytu przy jednoczesnym zamiarze powrotu w określonej dacie po wy-
czerpaniu okresu wypoczynku wyczerpuje element czasowości. Należy zastanowić 
się, ile najkrócej może trwać wyjazd turystyczny? Należy przyjąć, że może to być 
jeden dzień, a nawet kilka godzin (pod warunkiem przekroczenia granicy). Nato-
miast jeśli chodzi o górną granicę, to znacznie trudniej ją określić w praktyce, za-
zwyczaj będzie to kilka tygodni, ale może być kilka miesięcy. Poza spełnieniem 
warunku celu i długości pobytu do uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych 
niezbędne jest posiadanie statusu ubezpieczonego w własnym kraju, będącym pań-
stwem członkowskim UE. W Polsce zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotne-
mu oraz zakres świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonemu określa 
obecnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Do korzystania ze świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w powyż-
szej ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowol-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni). 
 Osoba wypełniająca znamiona definicji turysty z omawianego rozporządzenia 
ma prawo do świadczeń zdrowotnych podczas swej podróży po państwach UE. 
Pojęcie świadczeń zdrowotnych nie zostało zdefiniowane w przepisach UE. Ozna-
cza to, że świadczeniami zdrowotnymi będą świadczenia uznane przez poszczegól-
ne państwa członkowskie. Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 
z dnia 30 czerwca 1966 roku w sprawie Vaassen-Gobbels stwierdził, iż pojęcie 
„świadczenia w naturze” odnosi się do: świadczeń leczniczych, pomocy denty-
stycznej, opieki medycznej oraz zaopatrzenia w leki. W polskim prawie definicja 
świadczeń zdrowotnych zawarta jest w ustawie z 30 sierpnia 1991 o zakładach 
opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, świad-
czenie zdrowotne to działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu,  
a także poprawie zdrowia i inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia 
lub z przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności 
związane z: 

 badaniem i poradą lekarską, 
 leczeniem, 
 badaniem i terapią psychologiczną, 
 rehabilitacją leczniczą, 
 opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad no-

worodkiem, 
 opieką nad zdrowym dzieckiem, 
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 badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 
 pielęgnacją chorych, 
 pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 
 opieką paliatywno-hospicyjną, 
 orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
 zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilak-

tyczne oraz szczepienia ochronne, 
 czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,  
 czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 
 Przedmiotowy zakres stosowania wspólnotowej koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego, w tym zdrowotnego, określa artykuł 4 rozporządzenia nr 
1408/71. Na mocy przepisów wspólnotowych prawo do opieki zdrowotnej dla osób 
objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego realizowane jest po-
przez możliwość korzystania: 

 ze świadczeń udzielanych w razie choroby i macierzyństwa, 
 ze świadczeń udzielanych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-

dowych12. 
 Koordynację świadczeń z ubezpieczenia przysługujących w razie choroby  
i macierzyństwa regulują art. 18-26 rozporządzenia nr 1408/71, nie podając jednak 
ich definicji. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa obejmują zarówno 
świadczenia pieniężne, jak też świadczenia w naturze. Pod pojęciem świadczeń  
w naturze prawo wspólnotowe określa świadczenia lecznicze, pomoc dentystyczną, 
opiekę medyczną i zaopatrzenie w leki. Do świadczeń tych należą więc rzeczowe 
świadczenia medyczne. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom 
uprawnionym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest 
uzależniony od: 

 przepisów wspólnotowych określających kategorię osoby, która jest 
uprawniona (np. turysta), 

 przepisów państwa członkowskiego, udzielającego świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym państwie w zakresie opieki 
zdrowotnej.  

 W zależności od tego, jakie regulacje zawarte są w przepisach wspólnoto-
wych, które określają zakres dostępnej opieki zdrowotnej, osoba ubezpieczona 
może korzystać: 

 ze świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, 
 ze świadczeń zdrowotnych natychmiast koniecznych, 
 ze świadczeń zdrowotnych w większym zakresie niż świadczenia natych-

                                                 
12  A. Krowicka, E. Pitera-Czyżowska, Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Euro-

pejskiej, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 80. 
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miast konieczne, 
 z planowanego leczenia w innym państwie członkowskim,  
 ze świadczeń zdrowotnych o znacznej wartości, 
 ze świadczeń związanych z ciążą i porodem.  

 Turysta polski podróżujący po państwach UE oraz turysta unijny podróżujący 
po Polsce ma prawo tylko do tzw. świadczeń zdrowotnych natychmiast koniecz-
nych. Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego nie definiują pojęcia: „świadczeń zdrowotnych natychmiast koniecznych”. 
Powszechnie przyjmuje się, że w zakres świadczeń natychmiast koniecznych 
wchodzą świadczenia udzielane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, a więc 
świadczenia niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta13. Brak definicji 
pojęcia „świadczenie zdrowotne natychmiast konieczne” powoduje, że każde pań-
stwo członkowskie samo określa świadczenia, jakie w danym przypadku należy 
uznać za świadczenia niezbędne dla ratowania zdrowia i życia zagrożonej osoby.  
W konsekwencji to lekarz z danego państwa członkowskiego określa indywidualnie 
w danym przypadku medycznym, jakie świadczenia wchodzą w zakres świadczeń 
natychmiast koniecznych dla osoby, której ratuje zdrowie lub życie. Świadczenia 
natychmiast konieczne to świadczenia lecznicze niezbędne dla ratowania zdrowia  
i życia osoby. Świadczeniami natychmiast koniecznymi są nie tylko świadczenia 
udzielane w przypadku nieszczęśliwych wypadków, urazów, ale także w razie na-
głych zachorowań, np. ból gardła, gorączka, kaszel. Za świadczenia natychmiast 
konieczne w świetle przepisów wspólnotowych uznano także dializy nerek i podłą-
czenia do aparatu tlenowego, jeżeli stanowią cześć rozpoczętego, regularnego  
i ciągle trwającego leczenia14. Jeżeli jednak uzyskanie tych świadczeń jest celem 
podróży chorego do innego kraju członkowskiego, wówczas nie są one traktowane 
jako świadczenia natychmiast konieczne.  
 W decyzjach nr 116 z 15 grudnia 1982 i nr 135 z 1 lipca 1987 Komisji Admi-
nistracyjnej do spraw zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących za-
warta jest definicja „świadczeń niecierpiących zwłoki”, za które zostały uznane 
takie świadczenia, których udzielania nie można odsunąć w czasie, gdyż miałoby to 
negatywny wpływ na zdrowie pacjenta albo stanowiłoby zagrożenie dla jego życia. 
Wydaje się zasadne odpowiednie stosowanie powyższej definicji dla wyjaśnienia 
istoty pojęcia „świadczeń natychmiast koniecznych”. Reasumując, zasady korzy-
stania z opieki zdrowotnej w nagłych sytuacjach reguluje artykuł 22 i 22a rozporzą-
dzenia nr 1408/71 i artykuł 21 i 23 wykonawczego rozporządzenia nr 574/72. Pra-
wo do powyższych świadczeń przysługuje m.in. turystom objętym ubezpieczeniem 
chorobowym w jednym z państw członkowskich UE. W celu usprawnienia realiza-
cji uprawnień pacjenta do świadczeń zdrowotnych w innych państwach UE wpro-

                                                 
13  A. Krowicka, E. Pitera-Czyżowska, op.cit., s. 107. 
14  Decyzja nr 163 z 31 maja 1996, Dz. Urz. WE nr L z 21 września 1996. 



Zabezpieczenie opieki medycznej jako czynnik rozwoju … 685

wadzono standardowe formularze serii E. Formularze opracowane i wypełniane są 
w języku narodowym, jednakże we wszystkich krajach UE mają jednolitą formę  
i treść. Opracowano kilka rodzajów formularzy dla poszczególnych grup uprawnio-
nych (np. E-111 dla turystów). Natomiast od dnia 1 stycznia 2006 roku we wszyst-
kich państwach Unii Europejskiej oraz EFTA papierowe formularze E-111 zastą-
piono plastikową Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Każde 
państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym i zawiera ona 
ten sam zestaw danych, m.in. dane pacjenta, data ważności karty, numer karty. 
Zasady rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych uprawnionym 
pacjentom z państw UE na jej terytorium określone są w artykułach 36 i 63 rozpo-
rządzenia nr 1408/71 oraz 93-96 rozporządzenia wykonawczego nr 574/72. Zgod-
nie z powyższymi przepisami wspólnotowymi każde z państw członkowskich UE 
rozlicza koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych na swoim terytorium, upraw-
nionym do tych świadczeń na mocy koordynacji obywatelom innych państw człon-
kowskich UE. Przepisy wspólnotowe przewidują dwie formy rozliczania kosztów 
świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym, pochodzącym z innych 
państw członkowskich, tj.:  

 koszty rzeczywiste (udokumentowane wpłaty),  
 ryczałty.  

 Pod pojęciem „koszty rzeczywiste” należy rozumieć realne wydatki poniesio-
ne przez świadczeniodawcę związane z realizowaniem poszczególnych świadczeń 
zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne udzielane turystom rozliczane są w formie 
kosztów rzeczywistych. Wydatki zwracane są na podstawie wystawionej przez 
instytucją udzielającą świadczeń dokumentacji księgowej. Narodowy Fundusz 
Zdrowia pełni w Polsce funkcję tzw. instytucji łącznikowej w systemie koordynacji 
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń zdrowotnych. Do obowiązków 
instytucji łącznikowej należy m.in. rozliczanie kosztów świadczeń zdrowotnych 
udzielanych obywatelom Unii Europejskiej na terenie Polski, rozliczanie kosztów 
świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym w Polsce na teryto-
rium pozostałych państw członkowskich. W praktyce polski turysta (mający status 
ubezpieczonego), który złamie rękę w Hiszpanii, nie będzie ponosił kosztów udzie-
lonej mu tam pomocy medycznej (w takim samym zakresie jak Hiszpan) i odwrot-
nie turysta hiszpański nie zapłaci za zaopatrzenie złamania w Polsce (w takim sa-
mym zakresie jak polski pacjent) lub też zapłaci, ale adekwatną kwotę zwróci mu 
krajowa instytucja łącznikowa. Jeżeli osoba podróżująca jako turysta po krajach 
UE, w tym Polsce, nie ma w swoim kraju ubezpieczenia zdrowotnego, to nie ma 
prawa do korzystania z preferencyjnej (szczególnie pod względem finansowym) 
opieki medycznej w ramach koordynacji zabezpieczenia medycznego. Powyższy 
turysta nie ma uprawnień do korzystania z nieodpłatnej w całości lub części opieki 
medycznej i musi na zasadach komercyjnych opłacać sam usługi medyczne w razie 
potrzeby skorzystania z nich. Ułatwiony formalnie dostęp do opieki medycznej dla 
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turystów unijnych stanowi bezspornie jeden z wielu czynników rozwoju turystyki 
na obszarze Unii Europejskiej. Sprzyjać może to też rozwojowi usług turystycznych 
w Polsce, jako że turyści szczególnie z państw tzw. „starej Unii” cenią sobie od lat 
funkcjonujący system zabezpieczenia medycznego w państwach członkowskich, 
który również obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004. Na zakończenie należy dodać, 
że dwa lub kilka państw UE lub właściwe władze tych państw mogą przewidzieć 
inne niż przewidziane w rozporządzeniu nr 1408/71 sposoby dokonywania wszel-
kich zwrotów lub zaniechać dokonywania wszelkich zwrotów między instytucjami 
podlegającymi ich kompetencji. 
 
 
2. Opieka medyczna w Polsce 
 
 Sposoby gromadzenia i wydatkowania środków na ochronę zdrowia w danym 
państwie związane są bezpośrednio z przyjętym w nim modelem systemu zdrowot-
nego. Do 1999 roku obowiązywał w Polsce model systemu zdrowotnego Siemasz-
ki, charakteryzujący się pełną odpowiedzialnością państwa za dostarczanie świad-
czeń zdrowotnych oraz ich finansowaniem z budżetu państwa. Model powyższy 
został zastąpiony przez model ubezpieczeniowy oparty z modyfikacjami na kon-
cepcji Bismarcka, a wprowadzony po raz pierwszy po wojnie ustawą o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym z 6 lutego 1997 roku. Dominującym źródłem fi-
nansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce jest od końca lat 90. XX wieku ubez-
pieczenie zdrowotne, stąd można mówić o ubezpieczeniowym modelu systemu 
zdrowotnego, chociaż niektóre świadczenia finansowane też są z budżetu państwa, 
a część bezpośrednio przez samych pacjentów (świadczenia niegwarantowane, 
prywatna opieka medyczna). Od 1 października 2004 roku problematykę ubezpie-
czenia zdrowotnego reguluje z ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Powyższa ustawa kreuje zakres przedmioto-
wy prawa do świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorcy. Realizatorem powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Fundusz, działając w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym, 
zarządza środkami finansowymi pozyskiwanymi na podstawie ustawy oraz zawiera 
umowy ze świadczeniodawcami. NFZ finansuje świadczenia zdrowotne oraz za-
pewnia refundację leków w ramach posiadanych środków finansowych. Uprawnio-
nymi do określonych przepisami świadczeń zdrowotnych są ubezpieczeni podlega-
jący ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zarówno 
obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do korzystania ze świadczeń na zasadach okre-
ślonych w ustawie ubezpieczeniowej mają prawo: 

1. Ubezpieczeni, czyli osoby: 
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 podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, 
 ubezpieczające się dobrowolnie, 
 będące członkami rodzin osób podlegających ubezpieczeniu zdrowot-

nemu lub ubezpieczających się dobrowolnie. 
2. Inne niż ubezpieczeni osoby, czyli osoby: 

 posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium 
RP, które spełniają kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. 2008, 
nr 115, poz. 728 z późn. zm.), 

 uprawnione do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

 posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania 
na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia, oraz kobiety  
w okresie ciąży, porodu i połogu. 

 Opłacenie składki przez osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia lub 
ubezpieczającą się dobrowolnie w terminie i na zasadach określonych w ustawie, 
powoduje, że uzyskuje ona, wraz z członkami rodziny, prawo do świadczeń z ubez-
pieczenia zdrowotnego. Ustawowa zasada prawa wolnego wyboru świadczenio-
dawcy powoduje, że ubezpieczony ma możliwość wyboru dowolnego świadczenio-
dawcy (lekarza) spośród tych, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń zdro-
wotnych z NFZ. Ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo 
do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy me-
dycznej w ramach posiadanych przez NFZ środków finansowych. Na podstawie art. 
15 ust. 1 omawianej ustawy, świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych  
w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie 
zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, 
pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. W art. 15 ust. 
2 ustawy ubezpieczeniowej wymienione są rodzaje świadczeń gwarantowanych 
świadczeniobiorcy i finansowane ze środków publicznych. Zgodnie z powyższym 
przepisem, świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu: 

 podstawowej opieki zdrowotnej, 
 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
 leczenia szpitalnego, 
 opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 
 rehabilitacji leczniczej, 
 świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długotermi-

nowej, 
 leczenia stomatologicznego, 
 lecznictwa uzdrowiskowego, 
 zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 

oraz środki pomocnicze, 
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 ratownictwa medycznego, 
 opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
 świadczeń wysokospecjalistycznych, 
 programów zdrowotnych, 
 leków. 

 Rynek usług medycznych w Polsce jest ograniczony pod względem podmio-
towym, zgodnie bowiem z obowiązującym prawem świadczeń zdrowotnych w 
Polsce mogą udzielać zasadniczo tylko następujące podmioty: 

 zakłady opieki zdrowotnej (publiczne i niepubliczne), 
 indywidualne praktyki (lekarskie, pielęgniarskie, położnicze), 
 grupowe praktyki (lekarskie, pielęgniarskie, położnicze).  

 Są to świadczeniodawcy rynku usług medycznych. Podlegają oni obowiązko-
wym wpisom do odpowiednich rejestrów (np. prowadzonych przez organy samo-
rządu zawodowego), co jest niezbędne dla ich funkcjonowania na rynku. Zakład 
opieki zdrowotnej (ZOZ) jest podstawową, kompleksową formą organizacyjno- 
-prawną, w ramach której mogą być udzielane świadczenia zdrowotne pacjentom  
w Polsce. Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie zakładów 
opieki zdrowotnej jest wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 
roku o zakładach opieki zdrowotnej. W świetle definicji ustawowej zakład opieki 
zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątko-
wych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych  
i promocji zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych ogó-
łowi ludności lub określonej grupie ludności (np. mieszkańcom powiatu). Zakłady 
opieki zdrowotnej dzielą się na publiczne i niepubliczne. Kryterium powyższego 
podziału związane jest z tym, jaki podmiot utworzył ZOZ15. Najpopularniejszymi  
w praktyce typami ZOZ-ów są przychodnia i szpital, a także pogotowie ratunkowe. 
Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych, które mogą obejmować swoim zakre-
sem świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach 
ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrze-
bującej tych świadczeń. Charakterystyczne dla szpitala jest udzielanie pacjentom 
całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. Publiczny zakład opieki 
zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicz-
nych osobom ubezpieczonym nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowi-
tą odpłatnością. Generalnie PZOZ udziela świadczeń uprawnionym pacjentom (tj. 
przede wszystkim ubezpieczonym) nieodpłatnie. NZOZ-y udzielają pacjentowi 
świadczeń odpłatnie lub jeżeli mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
takich samych zasadach jak PZOZy ubezpieczonym. Zakład opieki zdrowotnej nie 
może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje na-
tychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia 

                                                 
15  Por. art. 8 ustawy o ZOZ-ach. 
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lub życia. Poza ZOZ-ami świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez indy-
widualne i grupowe praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze. Indywidualne  
i grupowe praktyki są formą działalności gospodarczej, tzw. regulowanej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 
Potocznie tzw. gabinet prywatny to – w rozumieniu prawa – indywidualna praktyka 
medyczna. Stanowi ona jedną z dopuszczalnych form wykonywania zawodu leka-
rza, pielęgniarki lub położnej. Charakterystyczne dla opisywanego świadczenio-
dawcy jest założenie i prowadzenie gabinetu tylko przez jedną osobę mającą prawo 
wykonywania jednego z trzech wyżej wskazanych zawodów medycznych. Praktyki 
indywidualne dzielą się na ogólne (np. prywatny gabinet lekarza lub pielęgniarki 
nieposiadających specjalizacji) i specjalistyczne, np. gabinet laryngologiczny, kar-
diologiczny. Jeżeli praktyka medyczna wykonywana jest przez co najmniej dwie 
osoby wykonujące ten sam zawód, które zawarły między sobą umowę spółki cy-
wilnej lub partnerskiej, to mamy do czynienia z tzw. grupową praktyką medyczną. 
Może ona mieć charakter ogólny lub specjalistyczny. Tylko trzy kategorie zawo-
dów medycznych, tj. lekarze, pielęgniarki oraz położne, mogą założyć i prowadzić 
grupową praktykę medyczną. Zgodnie z art. 50a. ustawy o zawodzie lekarza, leka-
rze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową praktykę 
lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej po uzyskaniu wpisów do odpo-
wiednich rejestrów (prowadzonego przez okręgową radę lekarską i ewidencji dzia-
łalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego). W ramach grupowej 
praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez 
lekarzy będących wspólnikami spółki. Pacjent potrzebujący świadczeń zdrowot-
nych ma teoretycznie swobodny wybór rodzaju świadczeniodawcy z wyżej opisa-
nych (ZOZ lub prywatna praktyka medyczna), jednakże w praktyce o wyborze 
konkretnego świadczeniodawcy decyduje przede wszystkim dostępność oraz jakość 
świadczeń, a także zasady odpłatności za nie. 
 Turysta podróżujący po Polsce lub wypoczywający w jednym miejscu może  
w przypadku jakiekolwiek zachorowania skorzystać z usług wybranego lub/i naj-
bliższego świadczeniodawcy medycznego. Jeżeli jest ubezpieczony w Narodowym 
Funduszu Zdrowia (a dotyczy to ok. 85% Polaków), to powinien zwrócić się  
o udzielenie świadczenia przez świadczeniodawcę, który ma podpisany kontrakt  
z NFZ – może nim być zarówno publiczny, jak i niepubliczny ZOZ lub prywatna 
praktyka lekarska. W powyższej sytuacji ma prawo do pełnego zakresu i zasadniczo 
nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych. Może on również z różnych względów (np. 
szybszego dostępu) skorzystać z prywatnej opieki medycznej i wtedy zapłaci za nią 
bezpośrednio sam według cen komercyjnych (obowiązujących u danego świadcze-
niodawcy). Turysta chcący skorzystać z usług medycznych finansowanych ze środ-
ków publicznych powinien okazać świadczeniodawcy medycznemu odpowiedni 
dokument potwierdzający prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (po 1 
stycznia 2010 będzie to przede wszystkim druk ZUS RMUA). Turyści nieubezpie-
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czeni natomiast mogą korzystać tylko z prywatnej – odpłatnej opieki medycznej. 
Jednakże w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia, każdy turysta ma 
prawo do udzielenia koniecznej pomocy medycznej (niezależnie od posiadania 
ubezpieczenia lub jego dowodów). 
 Z perspektywy organizacji usług turystycznych należy zauważyć, że także  
w interesie przedsiębiorców turystycznych leży zapewnienie turystom dostępności 
do opieki medycznej. W Polsce nie mają oni jednak zbytniego wpływu na roz-
mieszczenie publicznych, a także stacjonarnych świadczeniodawców medycznych. 
Struktura publicznej służby zdrowia na danym terenie związana jest bowiem z poli-
tyką odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, do której zadań należy or-
ganizacja opieki zdrowotnej na swoim obszarze. Natomiast na lokalizacje prywat-
nych świadczeniodawców medycznych mają wpływ przede wszystkim względy 
komercyjne (biznesowe) i jest to czynnik, który może być wykorzystany np. przez 
właściciela ekskluzywnego hotelu (lub właścicieli kilku obiektów turystycznych w 
jednej miejscowości), który otwiera w nim prywatny gabinet lekarski lub nawiązuje 
współpracę (outsourcing) z prywatną praktyką medyczną lub NZOZ-em (opieka 
medyczna dla gości, ew. pracowników hotelu). Takie działania są zasadne – z jed-
nej strony w ramach podwyższenia standardu usług, z drugiej dla przyciągnięcia 
klientów do korzystania z usług noclegowych (i innych turystycznych) w miejsco-
wościach pozbawionych dostępu do opieki medycznej lub/i znacznie od niej odda-
lonych (np. w górach).  
 Podstawowym działaniem przedsiębiorcy turystycznego, mieszczącym się 
m.in. w zakresie marketingu usług turystycznych oraz public relations usługodaw-
cy, powinna być działalność informacyjna. Przedsiębiorca turystyczny, ale także 
organy administracji publicznej odpowiedzialne za rozwój turystyki na danym ob-
szarze, powinny informować potencjalnych oraz odwiedzających turystów o do-
stępności opieki medycznej. Informacja taka powinna się znaleźć na wszelkich 
materiałach reklamowych zarówno drukowanych, jak i w wersji cyfrowej. Coraz 
częściej, co należy uznać za słuszne, w przewodnikach opisujących bazę noclegową 
przy konkretnym obiekcie znajduje się informacja tekstowa lub piktogram z poda-
niem odległości do najbliższego szpitala ewentualnie przychodni. To samo dotyczy 
ofert zamieszczanych w Internecie (strony portali turystycznych i własne). Witryna 
internetowa jest obecnie podstawowym narzędziem marketingu internetowego,  
a także niezbędnym instrumentem walki o klienta na rynku usług turystycznych.  
W dobie społeczeństwa informacyjnego potencjalny turysta przede wszystkim bę-
dzie korzystał z Internetu, żeby najpierw ustalić, a potem wybrać cel wyjazdu tury-
stycznego. Stąd też na stronie usługodawcy czy promującej region (miejscowość) 
nie może zabraknąć informacji o opiece medycznej. Recepcja obiektu hotelarskiego 
oraz lokalne centra informacji turystycznej to także miejsca do informowania  
o dostępnej opiece medycznej. Wszelkie informacje o opiece medycznej powinny 
być aktualne, użyteczne i konkretne (m.in. forma świadczeniodawcy, zakres świad-
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czeń, godziny przyjęć, dane kontaktowe) oraz rzetelne (np. wskazywać brak kon-
traktu świadczeniodawcy z NFZ-em). Poza materiałami informacyjnymi należy 
pomyśleć o przeszkoleniu personelu w analizowanej dziedzinie, aby mógł on kom-
petentnie odpowiadać na pytania turystów i pomóc im w uzyskaniu potrzebnych 
świadczeń. Ponadto należy przeszkolić część pracowników w udzielaniu pierwszej 
pomocy medycznej. Powyższe proponowane działania powinny mieć wpływ na 
rozwój turystyki (szczególnie o charakterze pobytowym) w danym regionie.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Jednym z dodatkowych bodźców wyjazdów turystycznych do państw Unii 
Europejskiej dla jej obywateli może być dostępność do opieki medycznej. Turyści 
mający status ubezpieczonego we własnym kraju mogą korzystać w ograniczonym 
zakresie z opieki medycznej w innym kraju UE, legitymując się Europejską Kartą 
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Według ogłoszonych w maju 2009 przez KE staty-
styk, liczba kart w obiegu przekroczyła 180 milionów16. Najwięcej kart wydano  
w Lichtensteinie, Szwajcarii i Austrii, gdzie odpowiednio 99%, 96% i 96% popula-
cji posiada EKUZ. Mniejszy nakład w niektórych krajach można częściowo wytłu-
maczyć tym, że ich obywatele rzadziej wyjeżdżają na wakacje poza granice kraju. 
Statystyki pokazują, że coraz więcej osób (także w Polsce) korzysta z EKUZ. Przy-
kładowo Mazowiecki Oddział NFZ tylko w lipcu i sierpniu wydaje od 40 do 50 
tysięcy kart uprawniających do leczenia w Unii Europejskiej. Rocznie jest to 120 
tysięcy. W praktyce coraz większym problemem staje się kwestia zwrotu po po-
wrocie do kraju zamieszkania kosztów świadczeń w przypadku braku przez pacjen-
ta w czasie udzielania świadczeń wymaganej dokumentacji, potwierdzającej prawo 
do świadczeń (np. EKUZ). Należy podkreślić, że Trybunał Sprawiedliwości w swo-
ich orzeczeniach opowiada się za urzeczywistnieniem swobody przepływu pacjen-
tów i wydaje orzeczenia korzystne dla pacjentów występujących z roszczeniami 
(szczególnie o zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych). Powyższe 
stanowisko ETS znalazło wyraz m.in. w sprawach Decker C-120/95 (z 28 kwietnia 
1998 r.) oraz Kohll C-158/96 (z 28 kwietnia 1998 r.). Obecnie regulacje w zakresie 
dostępu, a przede wszystkim rozliczania kosztów opieki medycznej na terytorium 
UE nie są doskonałe, a wynika to m.in. z faktu, że od czasu wydania regulacji 
prawnych minęło prawie 40 lat. Z uwagi na duże znaczenie efektywnego w realiza-
cji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych dla urzeczywistnienia wspólnego 
rynku Unia Europejska obecnie podejmuje dwutorowe działania legislacyjne, mają-
ce na celu zapewnienia osobom ubezpieczonym w państwach członkowskich moż-
liwości swobodnego korzystania z opieki medycznej za granicą. Z jednej strony 

                                                 
16  Por. ec.europa.eu/polska/news/090506__ekuz_pl, 15.06.2009. 
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trwają prace nad wydaniem rozporządzania wykonawczego do nowego rozporzą-
dzenia koordynacyjnego nr 883/2004, z drugiej natomiast nad dyrektywą w sprawie 
stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (której projekt  
w lipcu 2008 roku przedłożyła KE, a w maju 2009 roku zaopiniował Komitet Re-
gionów). Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece 
zdrowotnej zmierza do zapewnienia osobom ubezpieczonym w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej możliwości swobodniejszego korzystania z opieki me-
dycznej poza granicami własnych krajów, co jest zgodne z zasadami swobody 
przepływu usług, osób i kapitału. Przedmiotowa dyrektywa będzie regulowała za-
sady udzielania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, zarówno przez publicznych, jak i pry-
watnych świadczeniodawców. Ogólnie przyjęty mechanizm systemowy zakłada, iż 
każdy wyjeżdżający za granicę pacjent po otrzymaniu w innym kraju Unii Europej-
skiej świadczenia opieki zdrowotnej będzie mógł dochodzić od płatnika zwrotu 
kosztów otrzymanych świadczeń. Wystarczającymi warunkami otrzymania refun-
dacji będzie przedstawienie krajowej instytucji ubezpieczeniowej rachunku lub 
faktury wystawionej przez zagranicznego płatnika. Powyższą dyrektywę należy 
uznać za instrument prawny korzystnie wpływający także na rozwój sektora usług 
turystycznych, gdyż w praktyce zwiększy i ułatwi dostęp do opieki medycznej dla 
turystów podróżujących po UE. 
 Obecnie turysta podróżujący po krajach UE ma prawo do opieki medycznej, 
ale w stosunkowo wąskim i uzależnionym od systemu zdrowotnego konkretnego 
kraju zakresie. Koordynacja zapewnia zasadniczo dostęp tylko do publicznej służby 
zdrowia, a na niektórych obszarach, takich np. jak wyspy greckie, funkcjonuje tylko 
prywatna ambulatoryjna opieka medyczna, co może okazać się raczej niekorzystne 
dla turysty i jego finansów oraz poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też większość 
turystów dodatkowo nabywa ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Ubezpie-
czenie takie chroni turystę przed niekorzystnymi skutkami majątkowymi choroby. 
Brak takiego ubezpieczenia może bowiem w przypadku choroby podczas wyjazdu 
zagranicznego w celach turystycznych spowodować poważne koszty (m.in. lecze-
nie, transport). Umowę ubezpieczenia może zawrzeć z zakładem ubezpieczeń bez-
pośrednio turysta lub biuro podróży na jego rzecz17. Dla zabezpieczenia opieki 
medycznej z wykorzystaniem polisy ubezpieczeniowej podstawowe znaczenia ma 
zakres świadczeń i zasady ich realizacji (przede wszystkim rozliczenie płatności). 
Stąd wybór oferty w przypadku indywidualnego turysty powinien być przemyślany, 
natomiast w przypadku wyjazdów zorganizowanych – zależy od biura podróży.  
W drugim przypadku wybór dobrej oferty ubezpieczeniowej należy do szerszej 
grupy działań organizatora turystyki w zakresie zabezpieczenia opieki medycznej 

                                                 
17  Szerzej o ubezpieczeniu kosztów leczenia: M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Oficyna 

Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 201–202. 
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turystom i może stać się wyróżnikiem konkurencyjności jego oferty. 
 Od lat praktykowanym działaniem przedsiębiorców turystycznych, a szcze-
gólnie hotelarzy w popularnych europejskich i światowych destynacjach turystycz-
nych, jest nawiązywanie w różnych formach współpracy ze świadczeniodawcami 
medycznymi. W hotelu może bowiem być utworzony gabinet lekarski (stale lub 
sezonowo) lub hotel może mieć do dyspozycji gabinet (klinikę) funkcjonujący  
w danej lub pobliskiej miejscowości. Powyższe działania są bardzo wygodne dla 
turystów i niewątpliwie mogą przyczynić się do rozwoju usług turystycznych, m.in. 
powodując wzrost liczby turystów korzystających z konkretnego obiektu hotelar-
skiego. W przypadku Polski takie postępowanie stanowi raczej novum. Jednakże 
powinno się ono powoli rozwijać, szczególnie w miejscowościach ukierunkowa-
nych na turystów zagranicznych. Najłatwiej zacząć od podjęcia współpracy z istnie-
jącym prywatnym gabinetem lekarskim, którego lekarz mógłby przyjeżdżać do 
hotelu w razie potrzeby na wezwanie (koszty samej konsultacji może pokrywać 
zarówno hotel, jak i pacjent). Za rozwojem zabezpieczenia medycznego przema-
wiają też względy demograficzne, począwszy od postępującego starzenia się społe-
czeństwa europejskiego poprzez średnią wieku turystów podróżujących po Europie 
(duża ich część to emeryci z bogatszych państw UE, np. Niemiec). Nie można także 
zapominać o stale powiększającej się grupie turystów niepełnosprawnych. Konklu-
dując, należy stwierdzić, że zabezpieczenie opieki medycznej turystom może mieć 
coraz większy wpływ na rozwój turystyki, a zależy ono w dużej mierze od instru-
mentów prawnych, ale także od lokalnych działań przedsiębiorców turystycznych. 
 
 
GEWÄHRLEISTUNG DER GESUNDHEITSPFLEGE ALS FAKTOR FÜR DIE 

ENTWICKLUNG VON TOURISMUSDIENSTE 
 
 

Zusammenfasung 
 
 Der Tourismus ist ein von dynamisch entwickelter Wirtschaftgebiet in der Global-
skala. Der Tourismus ist ohne Zweifel ein wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftli-
cher Entwicklungsfaktor von Gebieten und Ländern. Auf der Entwicklung des Touris-
mus hat Einfluss vielen verschiedenen Faktoren sowohl Naturwerte, Unterkunft- und 
Gastronomiebasis als auch Territorial Marketing. Ein von wenig in der Literatur und 
Praxis bemerkbarer Entwicklungsfaktor der Tourismusdienste ist die Gewährleistung 
der medizinische Pflege . Die Gesundheit ist allen anderen Werten übergeordnet. Der 
Gesundheitszustand von Menschen hat grosse Bedeutung für die Benutzung der Tou-
rismusdienste. Der Artikel hat Aufmerksamkeit auf der Zugangsrolle zu Gesundheits-
pflege als Entwicklungsfaktor der Tourismus in der Europäische Union und in Polen 
erregen. Der erste Teil dieses Artikel behandelt vom Zugang zur medizinische Pflege 
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für Touristen , die durch EU- Ländern reisen. Der zweite Teil behandelt von der Ge-
währleistung medizinische Pflege für polnische Touristen, die durch Polen reisen. 
 

Übersetzt von Anita Szeremeta 
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TWORZENIE PRODUKTU DLA TURYSTYKI MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Produkty turystyki medycznej stanowią duży potencjał nie tylko dla Szczeci-
na, ale i całego regionu zachodniopomorskiego. Jednak szybko rosnąca w Europie  
i na świecie konkurencja w tej branży sprawia, iż jej powodzenie w przyszłości w 
znacznym stopniu zależy od opracowania i wdrożenia wspólnej strategii przez róż-
ne podmioty: turystyczne, medyczne i jednostki samorządu terytorialnego. Szczecin 
ma obecnie doskonałą okazję, aby wykorzystać swój potencjał, markę i położenie 
do rozwoju m.in. turystyki: kongresowej, medycznej, zakupowej czy sentymental-
nej. Celem opracowania jest analiza uwarunkowań i możliwości rozwoju produktu 
turystyki medycznej w Szczecinie. 
 
 
1. Turystyka medyczna jako nowy trend współczesnej turystyki 
 
 Pojęcie „turystyki medycznej” pojawiło się w literaturze przedmiotu w ostat-
nich latach jako określenie wyjazdów poza granice swojego regionu lub kraju, któ-
rych motywem jest pobyt w gabinecie, klinice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia 
bądź urody pod opieką lekarza specjalisty. Turystyka medyczna jest traktowana 
jako część turystyki zdrowotnej, w swojej definicji bowiem dotyczy fizycznej po-
prawy zdrowia w czasie wolnym od pracy. Wielu autorów – głównie zagranicznych 
– w swoich publikacjach odnosi się do próby trafnego zdefiniowania sedna turysty-
ki zdrowotnej czy medycznej. Np. J. Goodrich i G. Goodrich określili turystykę 
medyczną jako nieodłączną część wakacyjnej destynacji, która w sposób celowy 
zostaje umieszczana w spotach reklamowych promujących dane miejsce – jako 
usługa, opieka stanowiąca rozszerzenie klasycznej oferty turystycznej w danym 
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mieście czy regionie1. Z kolei P. Hunter-Jones podkreśla rolę, jaką odgrywają wa-
kacyjne destynacje w leczeniu nowotworów – w jaki sposób atmosfera wakacyjne-
go kurortu, słońce, plaża i relaks wpływają na proces rekonwalescencji pacjentów, 
odróżniając tym samym turystykę medyczną od turystyki zdrowotnej i turystyki spa 
& wellness2. J. Henderson rozszerzyła ten podział i usystematyzowała wyjazdy  
w celach medyczno-zdrowotnych w trzech nieco innych kategoriach3:  

 spa i inne alternatywne terapie (wellness, joga, zabiegi kosmetyczne), 
 operacje plastyczne (chirurgia estetyczna), 
 turystyka medyczna (operacje serca, transplantacje, leczenie nowotworów  

i inne). 
 Podział ten wydaje się trafnie określać potrzeby klientów turystyki medycznej. 
Jak pokazują statystyki, w latach 80. i 90. XX w. wyjazdy medyczne odbywały się 
głównie w celu wykonania operacji plastycznych i związane były najczęściej tylko 
z estetyczną poprawą wyglądu4. Jednak szybkie zmiany technologiczne, jakie na-
stąpiły w XXI wieku; łatwy i tani dostęp do Internetu, który stał się elementem 
wyznaczającym sposób życia ludziom na całym świecie, i wreszcie wzrost znacze-
nia tanich linii lotniczych spowodowały, iż wachlarz potrzeb medyczno-
zdrowotnych gwałtownie się zwiększył.  
 Turystyka medyczna, podobnie jak turystyka religijna, ekstremalna czy ekotu-
rystyka, jest turystyką niszową. Jak słusznie zauważa M. Robinson i M. Novelli, jej 
obecność na rynku jest ściśle uzależniona od obecności danego produktu5. Taki 
rodzaj turystyki nie przyciąga mas, a raczej trafia do wyselekcjonowanej grupy 
ludzi, którzy generują wystarczająco duży przychód. Nieco innymi pobudkami 
kierują się klienci medyczni, którzy w przeciwieństwie do np. ekoturystów  
w pierwszej kolejności podejmują decyzję o wykonaniu zabiegu/operacji, a dopiero 
później zastanawiają się nad wyborem destynacji i dopasowują do niej cały plan 
dojazdu, wypoczynku, pobytu itd.6 Medyczny aspekt wyjazdu jest najistotniejszy  
– jednak nie bez znaczenia jest miejsce, w którym położony jest gabinet/klinika,  
i atrakcje, jakie ono oferuje.  
 Powodów aktywności medycznej jest coraz więcej, jednak prawie zawsze 

                                                 
1  J. Goodrich, G. Goodrich, Health-Care Tourism, w: S. Medlik, Managing Tourism, wyd. 

Butterworth-Heinemann, Oxford 1991, s. 107. 
2  P. Hunter-Jones, Managing Cancer: The role of Holiday taking, “Journal of Travel Med-

icine” 2003, nr 10, s. 170. 
3  J. Henderson, Healthcare tourism In Southwest Asia, “Tourism Review International” 

2004, nr 3-4, s. 113. 
4  M.Z. Bookman, K.R. Bookman, Medical tourism in developing countries, Wyd. Palgrane 

Macmillian, New York 2007, s. 43. 
5  M. Robinson, M. Novelli, Niche tourism: An Introduction, w: M. Novelli, Niche Tour-

ism, Wyd. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004, s. 4–5. 
6  M.M. Johanson, Health Wellness Focus Within Resort Hotels FIU, “Hospitality Review” 

2004, nr 1, s. 25. 
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podstawowym czynnikiem motywującym do zagranicznego wyjazdu jest bodziec 
ekonomiczny. Z całą pewnością po akcesie do UE i wykorzystaniu dotacji na roz-
wój Polska ma szansę stać się liderem m.in. turystyki medycznej w Europie, za-
pewniając doskonałą opiekę zdrowotną w bardzo przystępnych cenach połączoną  
z usługami spa & wellness, które bardzo dynamicznie rozwinęły się w ostatnich 
latach – co sprawia, że mogą one rywalizować z wieloma miejscami, nie tylko  
w Europie. Obecnie największym atutem Polski są relatywnie niskie ceny zabie-
gów, które mogą być nawet 4-5-krotnie niższe niż w krajach Europy Zachodniej. 
Wiele z nich można wykonać nawet w ciągu jednego dnia. Biorąc pod uwagę ko-
rzystne godziny lotów tanich linii lotniczych w polskich lotnisk lub np. Berlina, z 
którego korzysta wielu turystów przylatujących w celach medycznych np. do 
Szczecina, jednodniowy wyjazd do dentysty połączony z tanimi zakupami zaczyna 
mieć coraz więcej zwolenników.  
  Rozwijająca się w Polsce turystyka medyczna opiera się głównie na zabiegach 
świadczonych przez prywatny sektor. Wynika to przede wszystkim z ustawy  
o ZOZ-ach, która nie dopuszcza, aby zakłady opieki zdrowotnej reklamowały swoje 
usługi, a przyzwala jedynie na podawanie do wiadomości publicznej informacji  
o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych7. W warunkach kiedy 
szpital nie może funkcjonować na rynku jak klasyczne przedsiębiorstwo, m.in. 
mając możliwości pozyskiwania środków ze sprzedaży usług innym podmiotom, 
wynajmu lokali czy innych komercyjnych form pozwalających na pozyskanie do-
datkowych środków finansowych (reklama), zrozumiałe jest, że w Polsce przede 
wszystkim szpitale zrestrukturyzowane najlepiej potrafią funkcjonować na rynku, 
właściwie wypełniać powierzone im cele i osiągać dodatnie wyniki ekonomiczne. 
 Polskie szpitale, choć często borykają się z kłopotami, mają jednak swoje 
mocne strony. Wiele z nich ma dobrze wyposażone oddziały, wykształcony perso-
nel, a ich największym problemem są niskie wyceny świadczonych usług i niewy-
starczające limity kontraktów z NFZ. W takiej sytuacji szpitale same chciałyby 
znaleźć pacjentów. Zarobić można wiele – np. operację by-pass NFZ wycenia na 12 
tys. złotych, a taka sama operacja w Anglii kosztuje już równowartość 65 tys. zło-
tych. W Olsztynie szpital wycenił prywatnie zrobioną operację na 22 tys. złotych. 
Na razie szpitale głównie kontaktują się z odpowiednikami NFZ w innych krajach, 
a także z prywatnymi kasami ubezpieczeniowymi8. Pojawia się tu także szansa dla 
pośredników, którzy potrafiliby przekonać pacjentów lub firmy, że wybrane polskie 
szpitale są doskonale wyposażone i oferują lepszą obsługę9. Pomimo iż szansa jest 
niebagatelna, to niestety szpitale bardzo często nie są przygotowane organizacyjnie 

                                                 
7  Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 2007, nr 14, poz. 89. 
8  Turystyka medyczna rozkwitnie?, www.tur-info.pl, 10.01.2010. 
9  Szpitale najczęściej wybierają jeden oddział, który modernizują i przeznaczają na komer-

cyjne zabiegi.  
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ani finansowo, aby samodzielnie promować swoje usługi poza granicami Polski10.  
 Prywatne kliniki czy gabinety medyczne doskonale prosperują dzięki ich 
przedsiębiorczym właścicielom, którzy nie zostają w tyle za swymi zagranicznymi 
konkurentami. Wyposażają oni swe placówki w nowoczesny sprzęt, regularnie 
podnoszą kwalifikacje swoje i pracowników poprzez udział w szkoleniach czy kur-
sach poza granicami Polski, otrzymują wyróżnienia, nagrody, zdobywają certyfika-
ty (np. ISO) czy prestiżowe akredytacje. 
 Dostrzegając potencjał polskiej służby zdrowia, w listopadzie 2008 roku zo-
stała założona Izba Gospodarcza Turystyki Medycznej – utworzona przez podmioty 
działające w branży turystyczno-medycznej w celu reprezentowania interesów go-
spodarczych swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych orga-
nów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych  
i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. Izba ma tworzyć lob-
bing, integrować środowisko osób fizycznych i prawnych związanych z turystyką 
medyczną oraz promować turystykę medyczną jako nowoczesny trend i szansę 
rozwoju regionalnego. Izba propaguje także nowoczesną wiedzę medyczną, a doce-
lowo ma także współdziałać w ustalaniu programów rozwoju branży turystyczno- 
-medycznej na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym. Istnieje bowiem 
dobry klimat do promocji polskiej turystyki medycznej, która ma szansę stać się 
liderem w Europie Do jej największych zalet należą: bliskość takich krajów jak 
Niemcy, Dania (tu ogromna szansa dla Szczecina), Wielka Brytania, Irlandia, Nor-
wegia i Szwecja, oraz niska wartość polskiej waluty, co oznacza, że Polska jest 
bardzo konkurencyjna pod względem sprzedaży usług turystyki medycznej. Izba 
Gospodarcza Turystyki Medycznej opracowała wiele programów na rzecz polskich 
ośrodków medycznych, które mają na celu pomoc w dotarciu do rynków międzyna-
rodowych. 
 Światowy kryzys może okazać się, paradoksalnie, szansą dla rozwoju turysty-
ki medycznej w Polsce, twierdzi A. Gosk, założyciel IGTM. Jego zdaniem w inte-
resie Polski jest jak najszybsze przyjęcie dyrektywy UE o przepływie usług me-
dycznych pomiędzy krajami. Ze względu na różnice cen Polacy raczej nie będą 
masowo korzystać z leczenia w Unii. Za to pacjenci ze „starej” UE mogą częściej 
korzystać z leczenia w Polsce11. 
 Jednak jak dotąd potencjału, jaki niesie ze sobą turystyka medyczna, Polska 
nie wykorzystuje z kilku przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że krajowe kliniki 
działają przeważnie indywidualnie, w odseparowaniu od państwowych organizacji 
turystycznych czy urzędów miast. Same zakładają strony internetowe12, promując 

                                                 
10  P. Maciejewicz, Cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski po nowe ciało?, „Gazeta Wybor-

cza” z 8.10.2007, s. 7. 
11  I. Bączek, Turystyka medyczna do Polski: w tej branży kryzysu nie będzie?, „Rynek 

Zdrowia” z 25.03.2009, s. 12.  
12  Internet stanowi główną bazę informacyjną dla osób szukających pomocy lekarskiej za 
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się na zagranicznych rynkach, żmudnie pozyskują kontakty do potencjalnych klien-
tów, nawiązują współpracę z pośrednikami lub agencjami turystycznymi, a wypra-
cowane często latami kontakty traktują jako swój istotny kapitał. Ponadto w samo-
dzielnych działaniach marketingowych gabinetów czy klinik brakuje strategii oraz 
konsekwencji. Wiele krajów13 wspierając turystykę medyczną, pomaga przez pro-
mocję jej przy udziale lokalnych i ogólnonarodowych organizacji turystycznych  
i urzędów państwowych. Wzbudza to większe zaufanie do klinik, które chcą zaofe-
rować swe usługi zagranicznym pacjentom.  
 Idea utworzenia IGTM może okazać się bardzo dobrym pomysłem, bowiem 
lobbowanie interesów turystyki medycznej podniesie świadomość jej znaczenia  
u władz wielu miast Polski. Dzięki temu może ona zostać włączona do promocji 
jako jeden z markowych produktów miasta czy regionu. Powyższy projekt jest tym 
istotniejszy, że Polska Organizacja Turystyczna nie przewidziała w strategii rozwo-
ju na lata 2008–2015 promocji turystyki medycznej. 
 
 
2. Brytyjczycy – jako istotny segment turystyki medycznej 
 
 Liczba turystów uczestniczących w łańcuchach usług turystyki medycznej na 
świecie szacowana jest bardzo ostrożnie z uwagi na fakt, iż wiele krajów biorących 
w nim aktywny udział nie ujawnia swych danych14. Dlatego szacunkowo podaje 
się, iż z USA podróżuje w celach medycznych rocznie 0,6 mln turystów, z Europy 
1,75 mln15 i Azji 2,25 mln16. Niemal każdy kraj wskazuje na coroczny wzrost  
o 20% liczby turystów medycznych17. Jeżeli przyjąć, iż same tylko Indie obsługują 
rocznie 200 00018 turystów medycznych, to mogłoby to oznaczać, że w roku 2008 
roku pięć milionów turystów19 na całym świecie opuściło swój kraj i poza jego 
granicami skorzystało z opieki medycznej20. 

                                                                                                                        

granicą. 
13  Indie, Tajlandia, Jordania, Meksyk, Izrael czy Kostaryka.  
14  Niektóre kraje uważają za naruszenie swobód obywatelskich pytanie swych mieszkań-

ców oraz turystów o cel wyjazdu lub przyjazdu do danego kraju. 
15  W tym ponad 100 000 Brytyjczyków.  
16  Tajlandia: 1 280 000, Malezja 300 000, Singapur 448 000. 
17  Oficjalne dane rządowe z Polski Polskiej Agencji Informacji oraz Agencji Inwestycji 

Zagranicznych podają, iż ponad pół miliona turystów medycznych odwiedza Polskę każdego 
roku. Liczba ta nie obejmuje klientów, którzy przyjeżdżają do Polski i korzystają z uzdrowisk lub 
usług spa & wellness czy po prostu zwiedzają Polskę. 

18  Oblicza się, iż tylko indyjski rynek turystyki medycznej w roku 2012 będzie wart 50 mi-
liardów dolarów. 

19  922 mln ogółem podróżujących na świecie w roku 2008, www.unwto.org/ statisti-
cs/index.htm, 15.01.2010. 

20  I. Youngman, Medical tourism statistics: Why McKinsey has got it wrong- medical tra-
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 Najliczniejszą grupą cudzoziemców, która corocznie odwiedza Polskę, są 
Niemcy21, którzy zainteresowani są przyjazdem do Polski m.in. z powodu rozwoju 
rynku usług turystycznych, który w ciągu ostatnich kilku lat oferuje coraz więcej 
atrakcji, imprez czy festiwali. Natomiast zmodernizowana infrastruktura turystycz-
na polskich uzdrowisk stanowi konkurencję dla wielu kurortów w całej Europie  
i coraz chętniej wybierana jest nie tylko przez zachodnich sąsiadów. Z całą pewno-
ścią ta grupa odbiorców ma ogromne znaczenie dla Polski – jednak istotny poten-
cjał stanowią Brytyjczycy oraz Irlandczycy, którzy coraz częściej wybierają kraj 
nad Wisłą na kilkudniowe wypady. Na pewno wpływ na to ma liczba połączeń 
tanich linii lotniczych pomiędzy Wielką Brytanię i Irlandią a wszystkimi polskimi22 
miastami. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, iż w Wielkiej Brytanii i Irlandii le-
galnie pracuje i opłaca ubezpieczenie ponad 650 tys.23 Polaków24, którzy tworzą 
ważną, nieoficjalną platformę promującą swój kraj na Wyspach Brytyjskich. 
 Powód zagranicznych wyjazdów Brytyjczyków w celach zdrowotnych jest 
prosty – ograniczenia finansowe oraz zbyt restrykcyjna polityka państwowej służby 
zdrowia NHS (National Health Service) spowodowały niedobór personelu pielę-
gniarskiego, lekarzy konsultantów, a co za tym idzie – zmniejszony dostęp do nie-
których świadczeń specjalistycznych, przez co czas oczekiwania na zabiegi jest 
bardzo długi25. Ponadto opłaty za usługi medyczne nieobjęte ubezpieczeniem zdro-
wotnym (stomatologiczne, chirurgia estetyczna) należą do najdroższych w Euro-
pie26. 
 Najpopularniejszy brytyjski portal internetowy www.treatmentabroad.com, 
poświęcony wyłącznie turystyce medycznej oraz niemal wszystkim zagadnieniom  
z nią związanym, zlecił firmie zewnętrznej przebadanie pacjentów, którzy wyjecha-
li poza granice Wielkiej Brytanii w celach medycznych. Ogółem ankieta została 
przeprowadzona wśród 650 mężczyzn i kobiet, a za najważniejsze wyniki badania 

                                                                                                                        

vel, www.imtjonline.com, 2.01.2010. 
21  www.intur.com.pl. 
22  Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Szczecin. 
23  Money.pl, 12.01.2010. 
24  W nieoficjalnych danych wynika, iż liczba ta może sięgać 1,5 mln. 
25  Ekonomika medycyny, red. J. Fedorowski, R. Niżankowski, Wyd. Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2002, s. 55–57. 
26  Na Wyspach tylko podstawowe świadczenia są bezpłatne. Dodatkowe badania należy 

pokryć częściowo lub w całości samodzielnie (np. pobyt w szpitalu jest bezpłatny, ale dojazd do 
niego karetką już nie). Do darmowej opieki dentystycznej uprawnione są tylko kobiety w ciąży  
i matki dzieci, które nie skończyły jeszcze roku, oraz dzieci do 18. roku życia lub dłużej, jeśli 
uczą się w pełnym wymiarze godzin. Pacjent zwykle pokrywa 80% kosztów leczenia, nie płaci 
jednak więcej niż 384 funty (2,2 tys. zł). Aby skorzystać z publicznej opieki dentystycznej, trzeba 
się zarejestrować u stomatologa świadczącego usługi na rzecz NHS. Najbliższy taki gabinet 
można znaleźć, wpisując kod pocztowy na stronie www.nhs.uk/england/dentists/ registerin-
gNHSPatientsSearch.aspx, www.england.pl, 12.01.2010. 
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uznano informacje, z których wynika, co następuje27: 
 najpopularniejszymi krajami, do których udają się Brytyjczycy w celach 

medycznych, są Polska, Węgry i Turcja28; 
 60/40% mężczyzn/kobiet – 8/92% skorzystało z zabiegów chirurgii kosme-

tycznej; 
 83% badanych osób chciało zaoszczędzić na kosztach w Wielkiej Brytanii; 
 11% respondentów, którzy skorzystali z zabiegów stomatologicznych i im-

plantologicznych, wydało ok. 10 000 GBP; 
 9% respondentów, którzy skorzystali z zabiegów chirurgicznych, wydało 

ponad 10 000 GBP; 
 17% badanych respondentów stwierdziło, iż na wyjeździe zaoszczędziło 

więcej niż 10 000 GBP; 
 74% respondentów było bardzo zadowolonych, a 16% było zadowolonych 

z usług świadczonych poza granicami kraju; 
 97% turystów medycznych stwierdziło, że na pewno lub prawdopodobnie 

są skłonni ponownie wyjechać na leczenie za granicę; 
 96% wszystkich badanych zdecydowanie lub prawdopodobnie wróci do te-

go samego lekarza/dentysty/ w szpitalu/klinice; 
 96% wszystkich respondentów deklarowało, iż poleci krewnym lub znajo-

mym leczenie za granicą. 
 Z raportu Treatment Abroad wynika, że w 2008 roku z usług zagranicznej 
służby zdrowia skorzystało 100 000 Brytyjczyków, czyli o 30 000 więcej niż  
w roku 2006. Okazuje się, że Anglicy najliczniej udawali się w celach zdrowotnych 
na Węgry, do Turcji, Indii, Belgii, na Cypr i do Polski. Jednak, jak twierdzi K. Pol-
lard – managing director Treatment Abroad, w porównaniu do innych rynków Pol-
ska nie znalazła sposobu na sprzedanie Brytyjczykom swojej medyczno-
turystycznej oferty. W rezultacie przypadł Polsce tylko niewielki udział w kwocie 
350 mln funtów, jakie Brytyjczycy zostawili w roku 2008 w zagranicznych klini-
kach29.  
 Usługi medyczne w Wielkiej Brytanii należą do jednych z najdroższych  
w Europie30. Jeżeli zostaną więc wzięte pod uwagę różnice w cenach usług me-
dycznych w krajach, do których wyjeżdża najwięcej badanych Brytyjczyków, 
wzrost liczby tanich połączeń lotniczych, liczbę mieszkających i pracujących  
w Wielkiej Brytanii obywateli danego kraju, odległość od Wielkiej Brytanii oraz 
możliwości i formy spędzania wolnego czasu w danym kraju – czyli cele wyjaz-

                                                 
27  www.treatmentabroad.com/medical-tourism/medical-tourist-research, 2.01.2010. 
28  Pełna lista zawiera większość europejskich i azjatyckich krajów. Np. USA jest na równi 

z Tunezją, Republiką Południowej Afryki i Brazylią, do których dotarły tylko pojedyncze osoby  
z badanej populacji. 

29  M. Mrozińska, Turystyka medyczna, „Marketing & More” 2008, nr 9 (16), s. 13. 
30  Ibidem, s. 12.  
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dów, to wyniki badań nie są zaskoczeniem. Mogą natomiast być dobrą wskazówką 
dla wielu polskich klinik czy gabinetów medycznych, które powinny powalczyć  
o klientów z Wysp Brytyjskich.  
 Jedną z takich możliwości są pierwsze organizowane w Londynie targi tury-
styki medycznej połączone z konferencją Destination Health The Health& Medical 
Tourism Show & Conference (17–18.04.2010). Są one poświęcone wyłącznie tury-
styce medycznej – i najprawdopodobniej przyciągną rzesze potencjalnych turystów 
medycznych, pośredników, przedstawicieli firm turystycznych i samych medyków 
– kliniki, szpitale, gabinety z całego świata, które zainteresowane są pozyskaniem 
brytyjskich klientów. Istnieje zatem doskonała okazja, aby podejrzeć, jak robią to 
konkurenci, którzy już od wielu lat skutecznie pracują w branży turystyki medycz-
nej (np. Indie). 
 
 
3. Potencjał Szczecina dla turystyki medycznej 
 
 Szczecin należy do jedynych z najstarszych i największych miast Polski  
(3. miejsce pod względem zajmowanej powierzchni i 7. pod względem liczby lud-
ności). Dzięki swemu przygranicznemu położeniu w otoczeniu rzek i jezior, blisko-
ści morza, dobrze rozwiniętej infrastrukturze społeczno-gospodarczej, licznym 
atrakcjom turystycznym oraz ogromnemu niewykorzystanemu potencjałowi – może 
być uznany za jedno z najatrakcyjniejszych miast Polski. 
 W Szczecinie działa obecnie ponad 300 gabinetów stomatologicznych, prote-
tycznych i implantologicznych, które zatrudniają ponad 800 specjalistów w tej 
dziedzinie, z których ponad połowa obsługuje cudzoziemców. Ponadto w Szczeci-
nie działa pięć klinik chirurgii plastycznej, które już od wielu lat zdobywają czoło-
we pozycje jako najlepsze kliniki w Polsce31, ponad 50 gabinetów kosmetycznych 
oferujących nieinwazyjne zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej. Dziewięć 
szczecińskich szpitali najczęściej przyjmuje cudzoziemców tylko w sporadycznych 
tzw. nagłych przypadkach. Najczęściej ma to miejsce podczas organizacji dużych 
imprez plenerowych czy pokazów. Wyjątek stanowią trzy szpitale: Wojskowy, 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Pomorskiej Akademii Medycznej nr 2 
oraz Szpital MSWiA, które dosyć regularnie przyjmują pacjentów w celach komer-
cyjnych. Do pierwszego trafiają pacjenci na oddział chirurgii plastycznej, w drugim 

                                                 
31  Klinika chirurgii plastycznej Aesthetik Med. została uznana przez tygodnik „Newsweek” 

za najlepszą prywatną klinikę w Polsce w roku 2006; klinika HAHS zajęła 3. miejsce w Polsce  
w tym rankingu w kategorii „najlepsze ośrodki implantologiczne”, „Newsweek” 2006, nr 21; 
klinika Artplastica znalazła się na 13. miejscu tygodnika „Wprost” w kategorii najlepsza klinika 
chirurgii plastycznej w Polsce, ranking „Wprost” nr 6, z 8.02.2009; SP Szpital Kliniczny nr 2 
PAM w Szczecinie, Klinika Okulistyki zajęła 6. miejsce w rankingu „Wprost” w roku 2006  
w kategorii najlepszy szpital w Polsce – okulistyka, ranking szpitali, „Wprost” 2006. 
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wykonywane są usługi z zakresu okulistyki, ortodoncji, implantologii i protetyki  
a w trzecim z zakresu ortopedii (najczęściej wymiana endoprotez), chirurgii ogól-
nej, chirurgii plastycznej, okulistyki (laserowa korekta wzroku) czy leczenia otyło-
ści (balon żołądkowy). Zagraniczni klienci zgłaszają się do wymienionych szpitali 
głównie dzięki lekarzom – ich kontaktom oraz pracy w prywatnym sektorze służby 
zdrowia. 
 O sile potencjału i zaawansowania promocji szczecińskich, jak i zachodnio-
pomorskich klinik niech świadczy fakt, iż jako jedyne w Polsce nie są zaintereso-
wane wsparciem Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej. Wpływa na to również 
rosnąca liczba połączeń lotniczych i promowych z krajami Europy Północnej i za-
chodniej oraz fakt funkcjonowania już od kilku lat gabinetów i klinik oferujących 
usługi medyczne (stomatologiczne, chirurgia plastyczna) zagranicznym klientom. 
 W celu prezentacji i porządkowania informacji o potencjale turystycznym dla 
celów tej publikacji podjęto próbę opracowania analizy SWOT dla rozwoju produk-
tu turystyki medycznej w Szczecinie (tabela 1). 
 Za najważniejsze silne (diagnozowane) strony rozwoju produktu turystyki 
medycznej w Szczecinie należy uznać: wyposażenie w sprzęt najnowszej technolo-
gii zarówno prywatnych gabinetów i klinik, jak i publicznych szpitali, jakość  
i zakres usług (liczba klinik i gabinetów medycznych) oferujących usługi na świa-
towym poziomie, ponadto różnorodność specjalności medycznych; niższe ceny za 
usługi medyczne, kosmetyczne czy fryzjerskie – w porównaniu do cen w niektó-
rych krajach, np. Danii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii oraz rozwój infrastruktury 
Szczecina (w tym infrastruktury turystycznej). Z kolei najsłabszą stroną Szczecina, 
która uniemożliwia mu dynamiczny rozwój produktów turystyki medycznej, jest 
brak silnego wsparcia władz samorządowych i zbyt mała ilość środków na promo-
cję medycznych atutów miasta oraz zbyt mała liczba pośredników czy biur podróży 
działających w sektorze turystyki medycznej. Silna konkurencja ze strony rozwoju 
turystyki medycznej w takich krajach, jak: Węgry, Czechy czy Turcja oraz agre-
sywna promocja takich miast, jak Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawa czy 
Trójmiasto mogą w perspektywie najbliższych nawet miesięcy i lat znacznie osłabić 
pozycje Szczecina na medycznej mapie Europy. Gmina Szczecin dysponuje wielo-
ma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmo-
wanych działań w ramach określonych celów strategicznych. Wykonana analiza 
SWOT może umożliwić rozpoznanie i ocenę potencjalnych możliwości rozwoju 
turystyki nie tylko w mieście, ale i w regionie.  
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Tabela 1 
 
Analiza SWOT z punktu widzenia rozwoju produktu turystyki medycznej w Szczecinie 
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Jakość i zakres usług (liczba klinik i gabinetów 
medycznych) oferujących usługi na światowym po-
ziomie, ponadto różnorodność specjalności me-
dycznych. Jakość usług i infrastruktury medycznej 
wpływają na zainteresowanie usługami w Szczeci-
nie turystów nie tylko z Europy 

 Wykwalifikowani lekarze, wykonujący najbardziej 
skomplikowane zabiegi, do wykonywania których 
zostali przeszkoleni w USA czy w krajach Europy 
Zachodniej 

 Sprzęt najnowszej technologii, w który wyposażone 
są zarówno prywatne gabinety i kliniki, jak i pu-
bliczne szpitale 

 Implantologia i chirurgia estetyczna oferujące 
najlepsze w Polsce usługi na najwyższym świato-
wym poziomie  

 Niższe ceny za usługi medyczne, kosmetyczne czy 
fryzjerskie – w porównaniu do cen w niektórych 
krajach, np. Danii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii, 
co pozwala zaoszczędzić nawet do 60% kosztów 

 Wprowadzanie nowości na skalę międzynarodową 
(połączenie praktyki stomatologicznej z gabinetem 
kosmetycznym. To współdziałanie owocuje rewela-
cyjnymi rezultatami w zakresie poprawy estetyki 
twarzy) 

 Rozwój technologii informatycznych, czego konse-
kwencją jest szybki przepływ informacji i możli-
wość dotarcia do szerszego grona odbiorców przez 
podmioty uczestniczące w turystyce medycznej 

 Atrakcje i walory turystyczne Szczecina (zabytki, 
parki, lasy, akweny, miejskie tereny zielone) 

 Przygraniczne położenie miasta (Niemcy, Skandy-
nawia) 

 Znaczny wzrost liczby połączeń tanich linii lotni-
czych z Goleniowa do: Irlandii (Dublin 2 x w tygo-
dniu), Wielkiej Brytanii (Londyn 5 x w tygodniu), 
Norwegii (Oslo 2 x w tygodniu), Niemiec (Düss-
eldorf 2 x w tygodniu). Codzienne tanie loty do 
Londynu i Dublina z berlińskich lotnisk. Pojawienie 
się na rynku tanich linii lotniczych zmieniło zna-
czenie branży podróży lotniczych, znacząco zwięk-
szając możliwości podróżowania tym grupom, które 
wcześniej nie mogły sobie na to pozwolić z uwagi 
na wysokie koszty, a które stanowią istotny poten-
cjalny segment turystów medycznych 

 Połączenia autostradowe z Berlinem i Europą 
Zachodnią; 

 Wejście Polski do strefy Schengen i związana z tym 

 Brak prywatnego szpitala, oferującego 
szeroki zakres usług medycznych na świa-
towym poziomie 

 Słaba wizualizacja szpitali 
 Brak stron internetowych szpitali w języ-

kach obcych 
 Ustawa o ZOZ-ach, która zabrania zakła-

dom opieki zdrowotnej reklamowania swo-
ich usług 

 Brak silnego wsparcia władz samorządo-
wych w celu promocji turystyki medycznej 

 Słaba kooperacja między różnymi podmio-
tami w branży turystycznej, hoteli i szpita-
li/klinik 

 Brak jednolitej polityki cenowej prowa-
dzonej przez szpitale, kliniki/gabinety 

 Zbyt mała liczba pośredników czy biur 
podróży działających w sektorze turystyki 
medycznej 

 Zbyt mała ilość środków na promocję 
turystyczna miasta 

 Zbyt mała liczba atrakcji miasta (oceana-
rium, muzeum figur woskowych, aqua-
park, zwiedzanie stoczni, muzeum PRL-u, 
zwiedzanie fabryki czekolady połączonej  
z degustacją)  

 Brak dużej sali kongresowo-koncertowej  
w Szczecinie i okolicach 

 Brak starówki – miejsca spacerowego 
wyłączonego z ruchu samochodowego 

 Zbyt mała liczba parkingów w centrum 
miasta 

 Niewykorzystany potencjał turystyczny 
miasta i jego okolic 

 Słaby przepływ informacji między pod-
miotami w branży turystycznej 

 Brak patriotyzmu lokalnego (tożsamości  
– poczucia związania z miastem) 

 Nieprzystosowanie Wałów Chrobrego do 
funkcji turystycznych, w tym do przyjmo-
wania dużych statków turystycznych o du-
żym zanurzeniu, brak organizacji jarmar-
ków czy innych podobnych regionalnych 
imprez, którymi zainteresowani są nie tyl-
ko cudzoziemcy 

 Brak miejskiego wewnętrznego transportu 
wodnego 

 Słaba komunikacja miasta z lotniskiem 
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możliwość szybkiego przekraczania granicy przez 
mieszkańców UE oraz stabilna polityka międzyna-
rodowa 

 Dostępność hoteli o różnym standardzie 
 Dobrze rozwinięta baza gastronomiczna 
 Rosnący poziom zamożności, który sprawia, iż 

w miarę zaspokajania potrzeb materialnych ludzie 
zaczynają przykładać większą wagę do samoreali-
zacji i zaspokajania potrzeb, m.in. afiliacji i este-
tycznych 

 Rozwój turystyki kongresowej oraz połączenie jej 
z turystyką medyczną, w których Szczecin może 
odegrać dużą rolę, dzięki swojej lokalizacji, infra-
strukturze oraz rosnącej liczbie połączeń lotniczych 

(brak stałej miejskiej linii autobusowej) 
 Brak kalendarza imprez kulturalno-

turystycznych (z kilkumiesięcznym wy-
przedzeniem) 

 Brak możliwości przekazywania materia-
łów promocyjnych miasta gabinetom me-
dycznym czy klinikom 

 Brak materiałów promocyjnych miasta 
drukowanych w językach innych niż nie-
miecki czy angielski 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne i 
starzenie się społeczeństwa (Wielka Brytania, 
Niemcy, Dania, Norwegia) 

 Zwiększenie aktywności życiowych powoduje 
wzrost zapotrzebowania na usługi spa & wellness 

 Popyt na domy spokojnej starości dla osób star-
szych, emigrantów polskiego pochodzenia 

 Wysoko cenione usługi pielęgniarskie (życzliwość i 
ciepło) 

 Udział w PKB 
 Korzystne położenie geograficzne miasta 
 Plany budowy nowego lotniska między Szczecinem 

a Berlinem 
 Plany uruchomienia nowych połączeń kolejowych 

(lotnisko Goleniów, Berlin) 
 Budowa drogi S3 
 Budowa drogi S6 – szybsze połączenie z Kołobrze-

giem i Trójmiastem stwarza mozliwość dodatko-
wych wycieczek oraz połączenia krótkiego pobytu 
w Szczecinie z wypoczynkiem np. w Kołobrzegu 

 Efektywniejsze wykorzystanie funduszy europej-
skich 

 Dużo niezagospodarowanych terenów miejskich 
pod rozwój turystyki 

 Moda na nowe trendy w turystyce i sposoby spę-
dzania wolnego czasu (np. nowe destynacje, krót-
kodystansowe wyjazdy) 

 Rosnące zainteresowanie miastem wśród turystów 
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii 

 Bliskie położenie Berlina (wycieczki, lotniska) 
 Niesłabnący motyw „sentymentalnych” przyjazdów 

zagranicznych turystów  

 Silna konkurencja ze strony rozwoju 
turystyki medycznej w takich krajach, jak: 
Węgry, Czechy czy Turcja 

 Silna konkurencja ze strony takich miast, 
jak Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, 
Warszawa i Trójmiasto 

 Brak międzynarodowych akredytacji 
placówek medycznych; 

 Zbyt mała inwestycja w infrastrukturę 
szpitali 

 Odpływ kadry medycznej do pracy za 
granicą 

 Kryzys ogólnoświatowy, umacnianie się 
waluty krajowej 

 Brak ochrony lokalnego rynku turystycz-
nego 

 Niewłączenie medycznych zasobów miasta 
jako rozpoznawalnych marek Szczecina – 
nie wpłynie na rozwój ogromnego poten-
cjału, jakie posiada już miasto 

 Brak środków na promocję turystyki  
w mieście i okolicy ograniczy rozpozna-
walność Szczecina na mapach turystycz-
nych i wpłynie na spadek liczby odwie-
dzanych turystów – w tym medycznych 

 Zagrożenia światowe (terroryzm, epide-
mie, kataklizmy) 

 Odpływ turystów w inne, bardziej promo-
wane regiony kraju i świata 

 Wzrost konkurencyjności Berlina (atrak-
cje, infrastruktura) spowodują, iż Szczecin 
zostanie zdominowany przez Berlin i bę-
dzie rozpoznawalny jako przygraniczne 
miasto blisko Berlina 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Szczecin posiada ogromny potencjał medyczny, do którego wykorzystania 
potrzebna jest wola wielu stron takich branż, jak: hotelarska, turystyczna, medycz-
na. Doświadczenia Azji, Ameryki Środkowej i Południowej pokazują, iż warto 
promować i inwestować w turystykę medyczną, natomiast dobrym przykładem ku 
przestrodze niech będzie Panama, w której brak porozumienia wśród zainteresowa-
nych stron32 zaangażowanych w rozwój tej turystyki okazał się przeszkodą dla roz-
woju turystyki medycznej33 na miarę jej możliwości. 
 Szczecin staje się miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla zdrowia, co jest 
spójne z jego polityką nowej wizji Floating garden. Dlatego pokonując nowe wy-
zwania, lokalny samorząd powinien wystąpić w roli regulatora ułatwiającego inwe-
stycje w ochronie zdrowia. Ponadto niezbędne jest promowanie marki zdrowia, 
medycznej marki Szczecina, tak prężnie funkcjonującej już od lat w mieście. 
Wspólne przedsięwzięcia z zagranicznymi partnerami i tworzenie medycznych 
miast (medicities) pomoże Szczecinowi w uzyskaniu przewagi i zdobyciu pozycji 
lidera w branży.  
 

PRODUCT CREATION FOR SZCZECIN’S MEDICAL TOURISM 
 
 

Summary 
 
 Dynamically developing medical tourism in Poland mainly relies on treatments 
offered by private non-public health care units. Private clinics and surgeries are really 
very successful, but they mainly work individually in isolation from public tourism 
organizations or municipality offices. Their individual marketing activities, however, 
lack strategy and consequence. The Szczecin Municipality disposes of many assets and 
also possesses a huge medical potential. The success of activities undertaken in the 
scope of strategic aims and tasks depends on rational exploitation of these assets and 
municipality’s potential. Yet, for their implementation goodwill of many parties in such 
branches as: hotel and tourism industries, medical branch and subjects responsible for 
development and promotion of the city and municipality. Because only common under-
takings can support Szczecin in gaining advantage and position of the leader in Europe 
not only in the branch of medical tourism. 
 

Translated by Jolanta Rab-Przybyłowicz 

                                                 
32  Szpitale, kliniki, firmy farmaceutyczne, turystyczne i hotele. 
33  Latin America: Potential for medical tourism remains untapped, “Medical tourism news” 

z 14.05.2009, www.imtj.com, 02.10.2010. 
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Wprowadzenie 
 
 Wielość oraz zróżnicowanie zasobów strukturalnych ma dominujące znacze-
nie w rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. Zasoby strukturalne są główny-
mi czynnikami stanowiącymi o atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Turyści 
bowiem udają się do miejsc występowania walorów turystycznych, które charakte-
ryzuje dobre zagospodarowanie turystyczne terenu, korzystne położenie geogra-
ficzne oraz dobra dostępność komunikacyjna. Jednakże dla stworzenia atrakcyjnej 
oferty turystycznej regionu występowanie zasobów strukturalnych powinno być 
wspomagane odpowiednimi instrumentami ekonomicznymi, stymulującymi rozwój 
gospodarki turystycznej. Jednym z ważniejszych czynników rozwoju potencjału 
turystycznego regionu jest dostęp do środków finansowych na inwestycje tury-
styczne. Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej w maju 2004 roku i współ-
praca z krajami członkowskimi stworzyła możliwość pozyskiwania unijnych środ-
ków finansowych w postaci funduszy strukturalnych, przeznaczanych między in-
nymi na rozwój branży turystycznej. 
 Celem niniejszego artykułu jest określenie miejsca zasobów strukturalnych  
w potencjale turystycznym oraz identyfikacja i charakterystyka funduszy unijnych 
umożliwiających finansowanie rozwoju zasobów strukturalnych w województwie 
zachodniopomorskim. 
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1. Istota zasobów strukturalnych  
 
 Zasoby strukturalne to jeden z elementów potencjału turystycznego. Według  
J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka potencjał turystyczny „obejmuje 
wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na okre-
ślonym terenie”1. Zgodnie z tą koncepcją potencjał turystyczny stanowią wszystkie 
elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być 
wykorzystane do uprawiania turystyki. Do zasobów strukturalnych potencjału tury-
stycznego zalicza się: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz do-
stępność komunikacyjną. Zasoby strukturalne są uzupełniane o zasoby funkcjonalne 
(uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno-demograficzne, 
psychologiczne, technologiczne i ekologiczne), które stwarzają możliwości pełniej-
szego wykorzystania zasobów strukturalnych.  
 Głównym elementem zasobów strukturalnych decydującym o wyborze miej-
sca docelowego są walory turystyczne. Definicja walorów turystycznych stanowi, 
że jest to zespół elementów środowiska naturalnego, a także elementów pozaprzy-
rodniczych, które – wspólnie lub każde z osobna – są przedmiotem zainteresowania 
turystów2. Walory turystyczne można klasyfikować według różnych kryteriów: ze 
względu na pochodzenie (walory środowiska przyrodniczego, walory środowiska 
antropogenicznego), za względu na funkcje, jaką pełnią (walory wypoczynkowe, 
krajoznawcze, specjalistyczne) oraz ze względu na charakter (walory miejsca, walo-
ry wydarzeń). Do zasobów strukturalnych zalicza się również zagospodarowanie 
turystyczne (infrastrukturę turystyczną), umożliwiające podróżnym pobyt w miej-
scu recepcji turystycznej, a także korzystanie z walorów turystycznych. Zagospoda-
rowanie turystyczne obejmuje cztery podstawowe elementy: bazę noclegową, ga-
stronomiczną, towarzyszącą i paraturystyczną3. Obok bazy noclegowej i gastrono-
micznej, oferującej niezbędne świadczenia, takie jak nocleg i wyżywienie, ważną 
rolę w obsłudze ruchu turystycznego odgrywa baza towarzysząca. Urządzenia bazy 
towarzyszącej, tj. kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu sportowego, wyciągi narciar-
skie, punkty widokowe, zaspokajają zróżnicowane potrzeby turystów oraz zapew-
niają atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Natomiast urządzenia bazy paratury-
stycznej (tj. kina, teatry, placówki pocztowe, apteki, ośrodki zdrowia) zaspokajają 
codzienne potrzeby społeczności lokalnej, także turystów. Równie ważna – z punk-
tu widzenia turystów – jest dostępność komunikacyjna, która umożliwia korzysta-
nie z atrakcji turystycznych i infrastruktury turystycznej obszaru. Oznacza ona moż-
liwość dojazdu środkami komunikacji do celu podjętej podróży i obejmuje istnieją-

                                                 
1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 51. 
2  T. Lijewski. B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, War-

szawa 2002, s. 16. 
3  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny…, op.cit., s. 54. 
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cą sieć połączeń komunikacyjnych między miejscem stałego zamieszkania turysty  
a celem podróży, a także system połączeń komunikacyjnych, szlaków i wyciągów 
turystycznych, umożliwiających turyście odbywanie wycieczek w obrębie wybra-
nego regionu turystycznego do określonych miejsc. 
 
 
2. Zasoby strukturalne województwa zachodniopomorskiego 
 
 Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami 
przyrodniczymi, które wynikają z położenia i ukształtowania obszaru wojewódz-
twa. Na terenie województwa występują liczne krainy pojezierne z bogatą fauną  
i florą, czystymi wodami, a także blisko 185 km pasa wybrzeża Bałtyku (stanowią-
cy niemal połowę morskiego wybrzeża Polski) wraz z piaszczystymi plażami i 
wydmami. Do najważniejszych walorów przyrodniczych występujących w woje-
wództwie zalicza się:  

 akweny – województwo zachodniopomorskie należy do regionów o naj-
większych w skali kraju zasobach wodnych (drugie miejsce w kraju po wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim), wody powierzchniowe obszaru lądo-
wego i morskie wody wewnętrzne zajmują łącznie 5,7% obszaru całego 
województwa i 15,7% powierzchni wód kraju4; 

 obszary leśne – zajmują w województwie 36,03% powierzchni całkowitej, 
a w wielu gminach stanowią ponad 50% powierzchni5. Rozmieszczenie 
powierzchni leśnej nie jest równomierne, zwarte kompleksy leśne występu-
ją głównie w części południowej i środkowej województwa (są to przede 
wszystkim puszcze), natomiast najsłabiej zalesiony jest pas nadmorski i to 
głównie jego środkowa część (wyjątek stanowią lasy na wyspach Wolin 
i Uznam);  

 klimat – na terenie województwa występuje specyficzny mikroklimat, co 
nabiera szczególnego znaczenia dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej  
i wypoczynkowo-rekreacyjnej;  

 obszary chronione – łączna powierzchnia obszarów chronionych wynosi 
ponad 460 tys. ha, co stanowi 20,5% ogólnej powierzchni województwa  
i odpowiednio 30% powierzchni chronionych w kraju. 

 Przyrodnicze walory turystyczne są wspomagane przez walory antropogenicz-
ne, będące elementem ofert pobytowych i przyjazdowych turystów. Do najbardziej 
atrakcyjnych form decydujących o kulturowym charakterze krajobrazu wojewódz-

                                                 
4  Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim, Urząd Marszałkow-

ski, Szczecin 2003, s. 29. 
5  Audyt turystyczny województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna, Szczecin 2005, s. 10. 
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twa należą6: układy staromiejskie, średniowieczne systemy obronne miast z wieża-
mi, basztami, bramami i fosami z okresu średniowiecza, ośrodki władzy książęcej  
i biskupiej, budowle sakralne, granitowe kościoły z XII i XIII wieku, zespoły zabu-
dowań poklasztornych, założenia dworsko-pałacowo-parkowe, zabytki sztuki  
i rzemiosła artystycznego stanowiące wyposażenie kościołów i rezydencji, zabytki 
techniki i przemysłu związane z rozwojem przemysłu w XIX wieku oraz zabytki 
archeologiczne. Walory antropogeniczne to także imprezy o charakterze kultural-
nym, organizowane cyklicznie, mające stałą formułę i atrakcyjny program, takie 
jak7: Festiwal Wikingów w Wolinie, Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach  
i Szczecinie, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim  
i Koszalinie, Festiwal Młodzieży „Fama” w Świnoujściu, Iński Festiwal Lata Fil-
mowego, Festiwal Teatrów Ulicznych w Wałczu, Świnoujskie Dni Muzyki „Viva la 
Musica”, Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darło-
wie, zlot motocykli w Polanowie i wiele innych. 
 Zagospodarowanie województwa zachodniopomorskiego jest drugim istotnym 
elementem zasobów strukturalnych potencjału turystycznego województwa. Baza 
noclegowa województwa należy do najlepiej rozwiniętych w całym kraju. Obszar 
ten skupia najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania wśród wszystkich wo-
jewództw (840 obiektów z czego 378 całorocznych)8. Sieć hoteli w województwie 
jest dobrze rozwinięta. W roku 2008 funkcjonowało na tym terenie 78 hoteli z 9430 
miejscami noclegowymi (z czego 9230 to miejsca całoroczne). Z obiektów zbioro-
wego zakwaterowania skorzystało w 2008 roku 1 742 580 turystów (w tym 380 196 
zagranicznych). Baza noclegowa w województwie jest zróżnicowana, ale przeważa-
ją w niej ośrodki wczasowe (342 obiektów), które stanowią 40,7% ogółu obiektów 
w województwie. Rozpatrując przestrzenne rozmieszczenie obiektów noclegowych 
według gmin województwa zachodniopomorskiego oraz liczbę miejsc noclegowych 
zlokalizowanych w tych obiektach, można zaobserwować, iż większość obiektów 
oraz miejsc noclegowych przypada na gminy pasa nadmorskiego, takie jak Rewal, 
Mielno, Dziwnów, Kołobrzeg, Świnoujście, Ustronie Morskie oraz Międzyzdroje. 
Są to gminy województwa cieszące się dużą popularnością wśród turystów ze 
względu na ich usytuowanie na Wybrzeżu Bałtyckim oraz pozostałe walory, za-
równo przyrodnicze, jak i krajobrazowe. Oceniając infrastrukturę turystyczną wo-
jewództwa w ramach zasobów strukturalnych potencjału turystycznego, należy 
wziąć pod uwagę bazę żywieniową, która jest uzupełnieniem bazy noclegowej  
i zaspokaja podstawowe potrzeby turystów. Analizując liczbę placówek gastrono-
micznych w regionie w latach 2006–2008, zauważa się znaczną tendencję wzrosto-

                                                 
6  Program rozwoju turystyki…, op.cit., s. 40–42. 
7  Audyt turystyczny województwa…, op.cit., s. 22–25.  
8  Bank danych regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdr, 26.01.2010. 
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wą (z 784 placówek w 2006 roku do 810 placówek w 2008 roku)9. Dokonały się 
korzystne zmiany w strukturze tych obiektów. Wzrosła liczba restauracji ze 129  
w roku 2006 do 146 w 2008 roku, co świadczy przede wszystkim o rosnącym po-
pycie na wysoką jakość usług gastronomicznych w restauracjach oraz opłacalność 
ekonomiczną tego rodzaju działalności gastronomicznej. Jednakże ponad 40% pla-
cówek gastronomicznych to stołówki. Tego rodzaju zakłady żywieniowe są pozo-
stałością dawnego modelu organizacyjnego obsługi ruchu turystycznego, bazujące-
go na ośrodkach wczasowych lub podobnych obiektach, które jeszcze niedawno 
działały na zasadach niekomercyjnych. Znaczna część tych placówek podniosła 
standard wyposażenia oraz zakres i jakość świadczonych usług. Część z nich, na 
skutek stosunkowo dużej konkurencji, w coraz większym stopniu świadczy usługi 
podobne do restauracyjnych10. 
 Dopełnieniem dla bazy noclegowej i gastronomicznej w województwie za-
chodniopomorskim jest baza towarzysząca. Urządzenia będące dodatkową atrakcją 
dla turystów funkcjonują osobno, stanowiąc atrakcję zarówno dla turystów, jak  
i społeczności lokalnej lub zasilają obiekty turystycznej bazy noclegowej. Spośród 
urządzeń zlokalizowanych w obiektach noclegowych najwięcej jest urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych, takich jak: stoły do tenisa, boiska do siatkówki lub koszyków-
ki oraz wypożyczalnie rowerów, które w większości oferują ośrodki wczasowe, 
natomiast hotele wyposażone są w sauny, stoły bilardowe, siłownie i wypożyczal-
nie rowerów. Ponadto województwo dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą do 
uprawiania turystyki aktywnej (ośrodki jeździeckie, pola golfowe, wypożyczalnie 
sprzętu pływającego oraz przystanie dla jachtów, aquaparki oraz koła łowieckie). 
Urządzenia bazy paraturystycznej województwa zachodniopomorskiego to przede 
wszystkim obiekty kulturalne (kina, teatry, filharmonie), placówki informacji tury-
stycznej (ponad 50), podmioty związane z obsługą ruchu turystycznego (np. biura 
turystyczne) i inne.  
 Bardzo istotnym elementem zasobów strukturalnych jest dostępność komuni-
kacyjna województwa, która kształtuje się na dość dobrym poziomie. Dobrze roz-
winięta infrastruktura drogowa (ze złym stanem dróg), wystarczająco rozwinięty 
transport kolejowy, jedynie w pasie nadmorskim funkcjonująca komunikacja pro-
mowa, rozwijający się transport lotniczy (połączenia z najważniejszymi miastami 
europejskimi) wpływa na liczbę turystów krajowych i zagranicznych odwiedzają-
cych region zachodniopomorski. Obok elementów infrastruktury komunikacyjnej, 
udostępniającej teren zachodniopomorski turystom, funkcjonują liczne trasy i szlaki 
turystyczne, umożliwiające przemieszczanie się odwiedzających i mieszkańców 
wewnątrz województwa. Dostępności regionu sprzyja liczba (23) i różnorodność 
                                                 

9  Ibidem. 
10  D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 

zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005,  
s. 104. 
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przejść granicznych województwa zachodniopomorskiego: osiem morskich, dzie-
sięć drogowych (w tym trzy dla małego ruchu granicznego), trzy rzeczne, jedno 
kolejowe i jedno lotnicze. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej straciły one na 
znaczeniu, jednak ich liczba świadczy o dobrych możliwościach nawiązywania 
kontaktów transgranicznych. 
 
 
3. Wykorzystanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla rozwoju elemen-
tów strukturalnych potencjału turystycznego województwa zachodniopomor-
skiego 
 
 Podmioty gospodarki turystycznej o dofinansowanie przedsięwzięć związa-
nych z rozwojem zasobów strukturalnych województwa zachodniopomorskiego, 
mogą ubiegać się o środki finansowe przede wszystkim z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 200 2013 (RPOWZ). 
Program ten jest narzędziem realizacji postulatów Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odnie-
sienia i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla okresu 2007–2013. RPOWZ jest 
dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz 
system wdrażania środków unijnych – tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) w województwie zachodniopomorskim w latach 2007–2013. Pro-
gram realizowany jest przy zaangażowaniu 835 437 299 EUR z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnieniem są środki jednostek samorządu 
terytorialnego, budżetu państwa oraz środki prywatne. Średniorocznie (do 2013 r.) 
w wyniku realizacji RPO WZ wydatkowane będzie z EFRR ok. 119 mln EUR11.  
 Instytucją zarządzającą RPOWZ jest Zarząd Województwa Zachodniopomor-
skiego, natomiast za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów odpowiedzialny 
jest Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Wydział 
Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego.  
 Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje turystyczne mogą uzy-
skać wsparcie na realizację inwestycji turystycznych z osi priorytetowej 5 – „Tury-
styka, kultura i rewitalizacja”. Opis poszczególnych działań turystycznych, które 
mogą uzyskać dofinansowanie z osi priorytetowej 5, wraz z wielkością dofinanso-
wania przedstawiono w tabeli 1. 
 
 
 

                                                 
11  Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-

morskiego na lata 2007–2013, Szczecin, listopad 2009, s. 12. 
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Tabela 1 
 

Działania i poddziałania osi priorytetowej 5 „Turystyka, kultura i rewitalizacja” 
 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

2007-2013 
oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja 

działania poddziałania środki dostępne 
na dofinansowa-

nie 
(w euro) 

maksymalny 
poziom dofinan-

sowania 

beneficjenci 

 
5.1  
Infrastruktura 
turystyczna 

5.1.1 Infrastruk-
tura turystyki 30 370 000 50% 

JST12, NGO13, 
duże przedsię-
biorstwa 

5.1.2 Regionalny 
system informacji 
turystycznej oraz 
rozwój produk-
tów turystycz-
nych 

2 000 000 75% 

JST, NGO 

 
5.2  
Rozwój 
kultury – 
ochrona i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

5.2.1 Rozwój i 
odtworzenie 
infrastruktury 
kultury wraz z 
systemem infor-
macji kulturalnej 

10 288 250 75% 

JST, NGO, 
przedsiębiorstwa 

5.2.2 
Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

3 362 674 75% 

JST, NGO 

5.3 Ścieżki rowerowe 
5 661 900 50% 

JST, NGO, duże 
przedsiębiorstwa 

5.4 Promocja, ochrona i waloryza-
cja dziedzictwa przyrodniczego 

960 000 75% 
JST, NGO 

 
5.5  
Rewitalizacja 

5.5.1. Rewitaliza-
cja obszarów 
zdegradowanych 22 292 831 50% 

JST, przedsię-
biorcy i NGO 
tylko w ramach 
podprojektów 5.5.2. Inicjatywa 

JESSICA 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin, 
listopad 2009. 
 
 W ramach osi priorytetowej 5 realizowane będą projekty zmierzające do two-

                                                 
12  jednostki samorządu terytorialnego. 
13  organizacje pozarządowe. 
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rzenia nowych oraz podniesienia standardu technicznego istniejących obiektów 
turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjnej. Działania tego obszaru prioryteto-
wego dotyczą również inicjatyw mających na celu rozwój zasobów strukturalnych, 
w szczególności: rozwój sieci punktów informacji turystycznej funkcjonujących  
w zintegrowanym dla całego województwa systemie regionalnej informacji, rozbu-
dowę, przebudowę i modernizację infrastruktury kulturalnej, rozwój ścieżek rowe-
rowych, promowanie walorów przyrodniczych, obszarów chronionych, waloryzacja 
dziedzictwa przyrodniczego, pobudzenie gospodarcze oraz społeczne obszarów 
problemowych poprzez tworzenie kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. 
 Dofinansowanie projektów mających na celu rozwój zasobów strukturalnych 
województwa zachodniopomorskiego, których beneficjentami są jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz organizacje turystyczne, można również uzyskać z osi 
priorytetowej 6 – „Rozwój funkcji metropolitarnych”. Obszar priorytetowy 6 skupia 
się przede wszystkim na wsparciu inicjatyw turystycznych podnoszących atrakcyj-
ność turystyczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekty zakładające 
realizację tego celu obejmują zasięgiem terytorialnym gminy należące do Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitarnego (Goleniów, Stargard Szczeciński, Stare Czarno-
wo, Kobylanka, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra, Police i miasto Szczecin)14. 
 Przedsiębiorstwa turystyczne funkcjonujące na obszarze województwa za-
chodniopomorskiego, jako podmioty wspierające rozwój zasobów strukturalnych, 
mogą aplikować o wsparcie finansowe przede wszystkim z osi priorytetowej 1  
– „Gospodarka – Innowacje – Technologie”. Działania i poddziałania tego obszaru 
priorytetowego dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć podnoszących konkuren-
cyjność poprzez zwiększanie potencjału przedsiębiorstwa i jego zdolności inwesty-
cyjnej, poprawę poziomu innowacyjności sektora MSP poprzez ułatwienie dostępu 
do specjalistycznej pomocy doradczej oraz promocję regionu za granicą poprzez 
ułatwienie przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahen-
tami z zagranicy. 
 Przedsiębiorstwa turystyczne mające zdolność kredytową, niemające nato-
miast wymaganych przez instytucję finansową zabezpieczeń, korzystają często  
z poręczenia zobowiązania finansowego w Zachodniopomorskim Regionalnym 
Funduszu Poręczeń Kredytowych lub Funduszu Poręczeń Kredytowych 
POLFUND. Głównym zadaniem funduszy jest ułatwianie przedsiębiorcom oraz 
osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finan-
sowania kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie takiej działalności. 
Przedsiębiorstwa turystyczne aplikują również do instytucji wspierających rozwój 
mikroprzedsiębiorczości (tj. Fundusz Mikro, Regionalny Fundusz Pożyczkowy 
„Pomeranus” czy Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.) o udostępnienie 
kapitału w formie pożyczek. 

                                                 
14  http://www.um-zachodniopomorskie.pl, 26.01.2010. 



Fundusze europejskie dla rozwoju zasobów strukturalnych… 717

 Pośrednio inicjatywy turystyczne, związane z rozwojem zasobów struktural-
nych, w szczególności zasobów turystyki wiejskiej i agroturystyki, można realizo-
wać również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
(PROW). Zadania instytucji zarządzającej dotyczące wdrażania określonych dzia-
łań objętych programem na szczeblu regionalnym wykonuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego. Za program odpowiedzialne jest natomiast 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2007–2013 nastąpiła istotna 
zmiana – środki przekazywane na rozwój wsi pochodzą z funduszy Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, podczas gdy w latach 2004–2006 były to środki pochodzące z funduszy 
strukturalnych. 
 
 
4. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  
 
 Nadgraniczne położenie województwa determinuje udział w międzynarodo-
wych projektach współpracy z państwami sąsiadującymi. Współpraca ta dotyczy 
wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego i politycznego, również go-
spodarki turystycznej. Podmioty turystyczne, zainteresowane tworzeniem transgra-
nicznych produktów turystycznych opartych na zasobach strukturalnych wojewódz-
twa, mogą uzyskać wsparcie z Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
Programy te stanowią kontynuację programów realizowanych w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG III w okresie programowania 2000–2006 (w Polsce od 
1 maja 2004 roku). Europejska współpraca terytorialna wdrażana jest za pomocą 
trzech typów programów operacyjnych: 

 współpracy transgranicznej (INTERREG IV A), której celem jest rozwija-
nie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych; 

 współpracy transnarodowej (INTERREG IV B), ukierunkowanej na inte-
grację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę 
środowiska naturalnego; 

 współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C), umożliwiającej wy-
mianę doświadczeń i najlepszych praktyk, m.in. w zakresie wspierania in-
nowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. 

 Istotne znaczenie w kontekście tworzenia transgranicznych produktów tury-
stycznych poprzez wykorzystanie zasobów strukturalnych województwa zachod-
niopomorskiego ma program INTERREG IV A Województwo Zachodniopomor-
skie/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia. Budżet programu na lata 
2007–2013 wynosi ponad 156 mln EUR (z czego prawie 133 mln EUR to środki 
pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w tym wkład Pol-
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ski wynosi około 50 mln EUR15. Program ten zakłada następujące kierunki wspar-
cia w sektorze turystyki16: turystyka morska na obszarach wybrzeży (łącznie z wy-
brzeżem zatok i zalewów połączona z działaniami podejmowanymi w ramach tury-
styki na wodach śródlądowych), turystyka aktywna w oparciu o bogactwo krajobra-
zu (kąpiele, wędrówki, wędrówki rowerowe, spływy wodne, jazda konna, wędkar-
stwo, żeglarstwo, nurkowanie, sport lotniczy itp.), turystyka przyrodnicza z wyko-
rzystaniem dużych obszarów krajobrazowych, parków przyrody, rezerwatów bios-
fery i parków narodowych w obszarze wsparcia (w połączeniu z obserwacją przy-
rody i możliwościami edukacji ekologicznej), agroturystyka w połączeniu z ofertą 
turystyki aktywnej, turystyka sanatoryjna, prozdrowotna i wellness, turystyka kultu-
ralna i edukacyjna (atrakcje kulturalne, muzea, wystawy, historyczne miasta  
i śródmieścia, wielkie wydarzenia, dworki i pałace). 
 17 września 2009 roku w Locknitz (Niemcy) odbyło się posiedzenie komitetu 
monitorującego program Województwo Zachodniopomorskie/Meklemburgia-
Pomorze Przednie/Brandenburgia INTERREG IV A. Komitet zarekomendował do 
dofinansowania projekty turystyczne, które przedstawiono w tabeli 2.  
 Ponadto w ramach współpracy transgranicznej województwa powstał Pro-
gram Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 (Polska – Szwe-
cja – Dania – Litwa – Niemcy). Głównym celem programu jest wzmocnienie zrów-
noważanego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania 
zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację między ludźmi  
i instytucjami. Działania zmierzające do rozwoju zasobów strukturalnych na obsza-
rze wsparcia zapisane są w osi 2 – „Atrakcyjność i wspólna tożsamość”, i dotyczą 
m.in. zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla 
rozwoju regionalnego. Budżet programu wynosi 75,4 mln EUR (w tym wysokość 
wkładu polskiego to 25 mln EUR). 
 

                                                 
15  http://www.ewt.wzp.pl, 26.01.2010. 
16  Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca 

Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolita 
Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, s. 20. 
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Tabela 2 
 

Wybrane projekty turystyczne Programu Województwo Zachodniopomor-
skie/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 

 
TYTUŁ PROJEKTU PARTNER WIODĄCY PARTNERZY 
Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam – 
Karsibór 

Niemiecki Związek 
Ochrony Przyrody Grupa 
regionalna Uznam 
(NABU Uznam ) 

Gmina Miasto 
Świnoujście 

Rozwój „Europejskiego Parku Hugonotów” 
w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku 
Przyrody „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej 
jako transgranicznych centrów kultury 
i wypoczynku 

Miasto Schwedt Federacja Zielo-
nych GAJA, 
Szczecin 

Organizacja centrów informacyjnych oraz 
rozbudowa miejsc atrakcyjnych turystycz-
nie w miejscowościach Ziethen i Moryń 
(geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą) 

Amt Joachimsthal Urząd Miasta  
i Gminy Moryń 

Budowa ścieżek rowerowych w Euroregio-
nie Pomerania na odcinku Pilchowo i Ta-
nowo do Bartoszewa oraz w Pasewalku, 
w ramach koncepcji rozbudowy i połącze-
nia ponadgranicznej sieci ścieżek rowero-
wych 

Gmina Police Miasto Pasewalk  
i miasto Uecker-
Randow 

Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Mor-
skie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz miasto 
Barth w ramach międzynarodowej nadmor-
skiej trasy rowerowej nr 10 

Gmina Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg 
Gmina Ustronie 
Morskie Miasto 
Barth 

Rozbudowa infrastruktur centrum turystyki 
wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa 
śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie 
w celu zintensyfikowania rozwoju trans-
granicznej turystyki wodnej 

Miasto Schwedt/Odra Gmina Gryfino 

Niemiecko-polskie imprezy kulturalne na 
niemieckiej i polskiej części wyspy Uznam 
- Uznamska Granica w dźwiękach 2009 

Foerderverein Usedomer 
Musikfreunde e.V. 

Gmina Miasto 
Świnoujście 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ewt.wzp.pl, 26.01.2010. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Województwo zachodniopomorskie odznacza się wyjątkowo korzystnymi 
uwarunkowaniami dla rozwoju turystyki. Zasoby strukturalne województwa, przede 
wszystkim przygraniczne i nadmorskie położenie, liczne walory przyrodnicze, do-
brze rozwinięta infrastruktura turystyczna oraz dość dobry poziom dostępności 
komunikacyjnej, tworzą turystyczny potencjał regionu. Niezbędne środki finansowe 
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na rozwój potencjału turystycznego województwa zapisane są w obszarach priory-
tetowych programów unijnych, w szczególności w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Odnosząca się 
bezpośrednio do turystyki oś priorytetowa 5 zakłada dofinansowanie inicjatyw 
mających na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozwój 
zasobów strukturalnych. Duży nacisk kładzie się na realizację projektów mających 
na celu stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów tury-
stycznych opartych na zasobach strukturalnych województwa, wpływających na 
wydłużenie sezonu turystycznego, poprawę stanu oraz rozbudowę infrastruktury 
kulturalnej oraz rewitalizację i pobudzenie gospodarcze obszarów problemowych. 
 Również we wzmocnieniu regionu pogranicza kluczową rolę odgrywa tury-
styka i rozwój zasobów strukturalnych regionów współpracujących. Projekty reali-
zowane w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG IVA Woje-
wództwo Zachodniopomorskie /Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, 
stwarzają możliwości połączenia poszczególnych elementów zasobów struktural-
nych tych regionów i sprzyjają tworzeniu wspólnych ofert turystycznych oraz 
transgranicznych produktów turystycznych, z których będą korzystać zarówno pol-
scy, jak i niemieccy turyści.  
  Szansa, jaka pojawiła się wraz ze wstąpieniem Polski w struktury unijne oraz 
z uruchomieniem unijnych środków pomocowych, powinna zostać prawidłowo 
wykorzystana. Należy jednak uważnie śledzić wytyczne do działań, aby ustrzec się 
błędów, które spowodować mogą odmowę dofinansowania. 
 

 
EUROPÄISCHE FONDS FÜR DIE ENTWICKLUNG DER STRUKTURELLEN 

RESSOURCEN WESTPOMMERN WOJEWODSCHAFT 
 

Zusammenfassung 
 
 Strukturelle Ressourcen der Westpommern Wojewodschaft spielen eine große 
Rolle in der Entwicklung des touristischen Potential in dieser Region. Sowohl attraktive 
touristische Ressourcen, infrastrukturelle Voraussetzungen als auch räumliche Erschlie-
ßung, sind wichtigen Komponenten, die auf den Zahl der Touristen und Zufriedenheit 
Einfluss haben. Darum, die Ausnutzung der europäischen Fonds ist sehr wichtig für 
finanziere Unterstützung der touristischen Initiativen. 
 Ziel der vorliegenden Arbeit ist es auf die Stelle der strukturellen Ressourcen im 
touristischen Potential hinzuweisen und auch Identifizierung und Beschreibung der 
europäischen Fonds, aus denen kann man die Entwicklung der strukturellen Ressourcen 
Westpommern Wojewodschaft finanzieren.  
 

Übersetzt von Anna Gardzińska 
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ROLA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWOJU  
RÓŻNYCH FORM TURYSTYKI WIEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Województwo małopolskie jest regionem Polski, który charakteryzuje się 
największą liczbą obiektów noclegowych w kraju. Dane pochodzące z Instytutu 
Turystyki podają liczbę 872 różnych obiektów, hoteli, moteli, pensjonatów itd. 
funkcjonujących w roku 2008 w obrębie województwa.  
 Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w województwie małopolskim wi-
doczny jest również poza aglomeracjami miejskimi na obszarach wiejskich.  
W województwie małopolskim zlokalizowanych jest aż 126 gmin wiejskich, 41 
miejsko-wiejskich i 15 gmin miejskich. 
 W omawianym regionie na terenach wiejskich prężnie rozwija się agrotury-
styka. W województwach małopolskim i podkarpackim funkcjonuje 30% wszyst-
kich gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Poza motywami związanymi z wy-
poczynkiem u rolników wyjazdy turystów spowodowane są także celami krajo-
znawczo-poznawczymi, bardzo dobrze rozwija się ekoturystyka i turystyka krajo-
znawcza. W województwie można ponadto uprawiać różne formy turystyki kwali-
fikowanej, m.in. wycieczki piesze górskie i nizinne, turystykę kajakową, rowerową, 
speleologiczną, żeglarstwo, jazdę konną itd. Nierzadko celem wyjazdów turystycz-
nych jest turystyka pielgrzymkowa.   
 Województwo małopolskie posiada urozmaicone warunki naturalne i stosun-
kowo nieskażone środowisko naturalne większości regionu. Bogaty jest świat ro-
ślinny i zwierzęcy. Pośrednim dowodem takiego stanu rzeczy jest liczba znajdują-
cych się na terenie Małopolski obszarów chronionych: 

 sześć parków narodowych – Babiogórski, Gorczański, Ojcowski, Pieniński, 
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Tatrzański oraz niewielki fragment Magurskiego, którego większość po-
wierzchni znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, 

 11 parków krajobrazowych, 
 10 obszarów chronionego krajobrazu, 
 84 rezerwaty przyrody, 
 2189 pomników przyrody. 

 W efekcie ochroną objętych jest 53% powierzchni województwa małopol-
skiego, co stawia je na pierwszym miejscu w kraju1. 
Wśród czynników pozaprzyrodniczych – determinujących rozwój różnych form 
turystyki wiejskiej – jednym z najistotniejszych jest możliwość wsparcia finanso-
wego ze środków Unii Europejskiej. Polska – jako pełnoprawny członek Wspólnoty 
Europejskiej – ma prawo do korzystania z pomocy unijnej w różnych sferach go-
spodarki, w tym w branży turystycznej.  
 
 
1. Cel, zakres i metodyka badań 
 
 Celem pracy jest ukazanie roli środków unijnych w rozwoju usług turystycz-
no-rekreacyjnych na terenach wiejskich województwa małopolskiego. W związku  
z tym w części teoretycznej artykułu przedstawiono formy wsparcia przedsięwzięć 
turystycznych pochodzące z różnych programów i działań Unii Europejskiej. Scha-
rakteryzowano także bazę noclegową na obszarach wiejskich w tym regionie.  
 Badaniom w formie wywiadu bezpośredniego poddano sześciu prezesów sto-
warzyszeń agroturystycznych działających w województwie małopolskim. Przeba-
dano osoby stojące na czele następujących organizacji: 

 Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich, 
 Stowarzyszenia Dolina Dunajca, 
 Stowarzyszenia Agroturystycznego Beskidów i Gorców „Zagórzanie”, 
 Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne, 
 Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej, 
 Stowarzyszenia Agroturystycznego Powiatu Limanowskiego. 

 Drugie badania przeprowadzono w 20 gospodarstwach agroturystycznych 
zrzeszonych w dwóch największych stowarzyszeniach agroturystycznych woje-
wództwa małopolskiego – Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych i Stowarzyszenia 
Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. W badaniach tych jako narzędzie badaw-
cze wykorzystano ankietę, którą wysłano do wszystkich gospodarstw agrotury-
stycznych z zamieszczonymi adresami mailowymi na portalach wspomnianych 
dwóch organizacji. Do członków Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Go-
ścinne wysłano 107 ankiet, na które odpowiedziało zaledwie 18 osób. Z kolei 31 

                                                 
1  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie. 
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ankiet wysłano do gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich – odpowiedziały jedynie dwie osoby. 
Badania te przeprowadzono w listopadzie 2009 roku. 
 Trzecie badania przeprowadzono w 57 gminach omawianego województwa. 
Dotyczyły one zaangażowania władz lokalnych w rozwój usług turystyczno- 
-rekreacyjnych. Opisano formy takiego wsparcia, m.in. przejawiające się zdobywa-
niem środków zewnętrznych na rozwój turystyki, w tym głównie wsparcia finanso-
wego z różnych działań i programów Unii Europejskiej. Metodą badawczą był wy-
wiad bezpośredni, a narzędziem badawczym kwestionariusz. 
 
 
2. Infrastruktura turystyczna obszarów wiejskich województwa małopolskiego  
 
 Baza noclegowa na obszarach wiejskich województwa małopolskiego składa 
się głównie z gospodarstw agroturystycznych, prywatnych kwater, wiejskich pen-
sjonatów, hoteli, pól namiotowych i biwakowych. 

Tabela 1 
 

Kwatery agroturystyczne w 2007 roku 
 

Województwo 
Liczba 

obiektów 
Liczba obiektów 

całorocznych 
Liczba miejsc 
noclegowych 

Dolnośląskie 592 562 6475 
Kujawsko-Pomorskie 333 246 3544 
Lubelskie 408 294 3445 
Lubuskie 164 123 1615 
Łódzkie 167 116 1427 
Małopolskie 1590 1230 17927 
Mazowieckie 378 273 3322 
Opolskie 112 84 1110 
Podkarpackie 1074 807 8288 
Podlaskie 629 447 5751 
Pomorskie 770 542 7565 
Śląskie 384 321 5296 
Świętokrzyskie 355 274 2896 
Warmińsko-Mazurskie 869 597 8164 
Wielkopolskie 474 369 4703 
Zachodniopomorskie 491 343 5616 
RAZEM: 8790 6628 87144 

 
Źródło: http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw1.php?zestaw=agroturystyka. 
 
 Dane Instytutu Turystyki za rok 2007 dotyczące liczby gospodarstw agrotury-
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stycznych w poszczególnych województwach w Polsce ukazują województwo ma-
łopolskie jako zdecydowanego lidera pod względem liczby tych obiektów wiejskiej 
bazy noclegowej. W regionie tym funkcjonowało wówczas ich 1590, aż o ponad 
pół tysiąca więcej niż w uplasowanym na drugiej pozycji województwie podkar-
packim (tabela 1).  
 Bazując na danych pochodzących z Instytutu Turystyki, w poniższej tabeli 
przedstawiono liczbę gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych powiatach 
województwa małopolskiego. W tym przypadku zdecydowanie najwięcej tych 
obiektów w 2007 roku funkcjonowało w regionie Podhala, w powiecie nowotar-
skim – 387, a w powiecie tatrzańskim – 365 (tabela 2). 
 

Tabela 2 
 
Liczba gospodarstw agroturystycznych z całoroczną i sezonową ofertą w województwie 

małopolskim wraz z liczbą miejsc noclegowych całorocznych i sezonowych 
 

Powiat 
Liczba obiektów 

ogółem 
W tym całorocz-

nych (%) 
Liczba miejsc 
noclegowych 

Bocheński 50 78,0 302 
Brzeski 64 84,5 378 
Chrzanowski 4 50,0 18 
Dąbrowski 17 47,1 86 
Gorlicki 94 86,2 854 
Krakowski 73 71,2 691 
Limanowski 116 70,7 1297 
Miechowski 3 66,7 23 
Myślenicki 46 78,3 435 
Nowosądecki 176 51,7 1858 
Nowotarski 387 76,7 4882 
Olkuski 6 66,7 48 
Oświęcimski 3 66,7 42 
Proszowicki 6 16,7 25 
Suski 57 94,7 760 
Tarnowski 61 77,0 421 
Tatrzański 365 89,3 5351 
Wadowicki 36 91,7 254 
Wielicki 26 73,1 202 
RAZEM 1590 - 17927 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki, 
http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw2.php?w1=12&zestaw=agroturystyka. 
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3. Źródła wsparcia finansowego turystyki wiejskiej ze środków Unii Europej-
skiej 
 
 Ze środków unijnych, a szczególnie z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007–2013 (MRPO) w ciągu najbliższych lat w wojewódz-
twie małopolskim będzie można zrealizować wiele inwestycji związanych z tury-
styką. Najogólniej rzecz biorąc, podzielić je można na trzy grupy: 

 rozwój produktów turystycznych i ofert turystycznej Małopolski, 
 inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów za-

bytkowych do celów turystycznych, 
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i przystosowanie go do celów tury-

stycznych. 
 Dofinansowanie na realizację inwestycji w wyszczególnionych grupach mogą 
otrzymać przede wszystkim2: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki 
organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz związki i stowarzyszenia, parki 
narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, 
instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, Kościoły i związki 
wyznaniowe oraz ich osoby prawne, małe i średnie przedsiębiorstwa – ale tylko te, 
prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu 
(w przypadku dwóch pierwszych grup projektów), jednostki organizacyjne JST 
posiadające osobowość prawną (w przypadku trzeciej grupy projektów). 
 W przypadku pierwszej grupy projektów – Rozwój produktów turystycznych  
i oferty turystycznej Małopolski, na dofinansowanie liczyć mogą między innymi: 

 projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycz-
nych o zasięgu regionalnym, a także rozbudowa istniejących; 

 projekty mające na celu ulepszenie stanu szlaków turystycznych, a zwłasz-
cza ich budowę, rozbudowę i renowację; 

 inwestycje w stacje narciarskie – budowa nowych obiektów tego typu, jak  
i rozbudowa tych, które już istnieją; 

 projekty, które przyczynią się do rozwoju turystyki nad wodą, m.in. po-
przez zagospodarowanie terenów leżących wokół akwenów – budowę ście-
żek rowerowych i spacerowych, wypożyczalni sprzętu turystycznego, przy-
stani wodnych, pomostów, oświetlenia czy zapleczy sanitarnych; 

 inwestycje w infrastrukturę targowo-wystawienniczą, która wspomoże 
rozwój turystyki biznesowej; 

 przystosowanie terenów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojsko-
wych do celów turystyko-rekreacyjnych – należy tereny te przekształcić  

                                                 
2  MRPO. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, Turystyka, 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Zespół 
Promocji Programów, Kraków 2008, s. 10. 
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i odnowić tak, by mogli korzystać z nich ludzie. 
 Z kolei w drugiej grupie projektów – Inwestycje w poprawę bazy noclegowej 
oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych, będzie można 
uzyskać dofinansowanie szczególnie na następujące rodzaje projektów: budowę 
nowych obiektów hotelarskich i rozbudowę tych, które już istniały; przystosowanie 
obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich; podniesienie standardów istnieją-
cych obiektów noclegowych poprzez dostosowanie ich do wymagań bazy hotelar-
skiej zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oraz inwestycje w istniejące 
schroniska. 
 Ostatnia grupa projektów to Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i przystoso-
wanie go do celów turystycznych. Na dofinansowanie mogą tutaj liczyć projekty 
związane z zachowaniem, ochroną i zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów 
dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie parków narodowych i krajobrazowych, 
rezerwatów i pomników przyrody, obszarów Natura 2000 itp. oraz przystosowanie 
ich do celów turystycznych (tabela 3). 
 

Tabela 3 
 

Środki finansowe w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym  
na lata 2007–2013 na rozwój turystyki 

 

Grupa inwestycji 
Środki zarezer-

wowanych w 
budżecie MRPO 

Maksymalny 
udział środ-
ków unij-

nych 

Minimalna 
kwota 

wsparcia dla 
projektu 

Maksymalne 
dofinansowanie 

Rozwój produk-
tów turystycznych  
i oferty turystycz-
nej Małopolski 

Ponad 12 mln euro 75% 500 tys. zł 5 mln zł 

Inwestycje  
w poprawę bazy 
noclegowej oraz 
przystosowanie 
obiektów zabyt-
kowych do celów 
turystycznych 

13 mln euro 75% 500 tys. zł 2 mln zł 

Ochrona dziedzic-
twa przyrodnicze-
go i przystosowa-
nie go do celów 
turystycznych 

Ponad 6 mln euro 75% 500 tys. zł 2 mln zł 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPO Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Kraków 2008, s. 7, 12 i 16. 
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 Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 
2007–2013 można uzyskać także w innych programach: 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

 W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przewidziane 
są działania wspierające sektor agroturystyczny. Możliwości refundacji części po-
niesionych kosztów inwestycyjnych, zwanych tutaj kosztami kwalifikowanymi na 
uruchomienie bądź podniesienie jakości usług agroturystycznych, istnieją w osi 3 
tego programu – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej”. W osi tej w działaniu 1 – „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” jest miejsce na projekty dotyczące przedsięwzięć agroturystycznych.  
W przypadku projektów dotyczących kapitału rzeczowego w agroturystyce działa-
nia podlegające refundacji kosztów inwestycyjnych dotyczą: 

 rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z moderni-
zacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agrotu-
rystyczne oraz ich wyposażenia: pokoje gościnne, samodzielne jednostki 
mieszkalne, domki turystyczne (również budowa), pomieszczenia wspólne 
dla gości, łazienki, kuchnie itd.; 

 inwestycji związanych z doskonaleniem istniejącej lub tworzonej bazy noc-
legowej w gospodarstwie, w zakresie: urządzania miejsc do wypoczynku, 
zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego itd. 

 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej 
wynosi natomiast maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty te 
są nakładami, jakie musi najpierw ponieść właściciel gospodarstwa agroturystycz-
nego. 
 Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt jest uzasadniony ekonomicznie, 
spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają 
zastosowanie do tego projektu. Ponadto jeśli jest realizowany na obszarze wiejskim, 
wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza moż-
liwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie oraz uzyskał akcepta-
cję odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania. 
 Powyższe działanie jest kontynuacją działania – „Różnicowanie działalności 
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub 
alternatywnych źródeł dochodów”, na które w latach 2004–2006 można było skła-
dać wnioski również w zakresie agroturystyki. Dla potrzeb programu agroturystykę 
zdefiniowano jako usługi zakwaterowania o skali nieprzekraczającej 5 pokoi3. 

                                                 
3  A. Niedziółka, Problemy finansowania rozwoju agroturystyki w wybranych gminach wo-

jewództwa małopolskiego, w: Gospodarka Regionalna i Turystyka, IV Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa, Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
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Wszystkich umów, w ramach powyższego działania, w Małopolskim Oddziale 
Regionalnym podpisano 484, w tym w ramach agroturystyki 1014. 
 Aby uzyskiwać środki unijne na rozwój agroturystyki, powinno przeprowa-
dzać się kursy i szkolenia agroturystyczne dla rolników. W ich programach powin-
ny znaleźć się zagadnienia związane z: 

 aspektami budowlano-remontowymi, kosztami tych przedsięwzięć, 
 wyposażeniem pokoi, 
 działalnością rekreacyjno-sportową,  
 zakupem zwierząt służących do celów rekreacyjnych, 
 zakupem oraz przystosowaniem zwierząt służących celom terapeutycznym, 
 pisaniem biznesplanów, 
 kosztorysem planowanych przedsięwzięć, 
 działalnością instytucji i podmiotów w sferze wsparcia agroturystyki w re-

gionie, 
 możliwością wsparcia kredytowo-pożyczkowego na początkowe inwesty-

cje własne w sytuacji braku kapitały własnego. 
 W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. w jego osi 3 
– „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” jed-
nym z trzech działań jest „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach tego działania mogą 
znaleźć się projekty związane z modernizacją przestrzeni publicznej na wsi, pu-
bliczną infrastrukturą przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz 
działania dotyczące promocji regionu. 
 W działaniu tym można składać różne projekty dotyczące szeroko rozumiane-
go dziedzictwa kulturowo-historycznego. Pomocy udziela się podmiotom z tytułu 
inwestycji w zakresie: 

 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publicz-
ne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabyt-
kowych; 

 remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obsza-
rów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowe-
go, tradycji, sztuki lub kultury; 

 kształtowania przestrzeni publicznej; 
 budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej  

z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; 
 zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji bu-

downictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 
 odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, 

                                                                                                                        

red. J. Telus i in., Zeszyt 5/2008. Tom I, Kielce 2008, s. 276. 
4  M. Bogusz, A. Kotala, Fundusze unijne szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych 

w Małopolsce, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2008, s. 376. 
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obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci5. 
 Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksy-
malna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 
500 tys. zł w okresie realizacji programu. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 
75% kosztów kwalifikowanych projektu. 
 W przypadku starania się gminy jako beneficjenta środków unijnych, np. po-
chodzących z opisanego powyżej działania „Odnowa i rozwój wsi”, na jakiekol-
wiek cele – wymogiem jest posiadanie przez gminę opracowanej strategii rozwoju. 
Wskazane jest, aby w dokumencie tym zawarta była strategia rozwoju usług tury-
styczno-rekreacyjnych. Strategię rozwoju turystyki gminy można określić jako: 
„program zamierzeń gminy i kierunków jej działań w zakresie rozwoju turystyki, 
stanowiący część strategii rozwoju gminy oraz z niej wynikające i uszczegóławiają-
ce cele turystyczne gminy”6. Strategia taka powinna dotyczyć badań rynku tury-
stycznego, planowania rozwoju turystyk i rekreacji, budowy infrastruktury tury-
stycznej, promocji oraz przygotowania kadr na potrzeby turystyczne7. 
 W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka beneficjentami mogą 
być natomiast jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i zrzeszenia, 
przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu tworzący lub realizujący wspólne 
przedsięwzięcie. W obecnie przygotowywanym dokumencie wsparcie dla rozwoju 
turystyki na poziomie krajowym przewidziane jest w ramach: 

1. priorytetu 4. – Inwestycje, działanie 4.5. – Inwestycje w produkty tury-
styczne o znaczeniu ponadregionalnym; 

2. priorytetu 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 
6.3. – Promocja turystycznych walorów Polski; 

3. prognozowane kierunki rozwoju turystyki w ramach tego programu to: 
 zwiększanie liczby krótkich wyjazdów i wypoczynku weekendowego, 
 rozwój obszarów i przedsiębiorstw przedstawiających bogatą ofertę, za-

pewniających różnorodne atrakcje, 
 wzrost zainteresowania turystyką aktywną i sportem, 
 zwiększanie znaczenia wypoczynku łączącego aktywne spędzanie czasu 

oraz rehabilitację i poprawę zdrowia.  
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy z kolei głównie 
projektów związanych z zachowaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego. Wśród 
typów projektów można wyróżnić m.in.: zakup i modernizację trwałego wyposaże-

                                                 
5  http://www.agroturystyka.pl/fundusze/index.php?i=90. 
6  A.P. Wiatrak, Turystyka w strategii rozwoju gminy, w: Regionalne uwarunkowania eko-

nomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom II, red. A. Czudec, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 191. 

7  H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycz-
nej, w: Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, red. M. Jalinik, Wy-
dawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 39. 
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nia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, 
tworzenie kompleksowych systemów informacji, adaptację na cele kulturalne za-
bytkowych obiektów i zespołów obiektów itd8.  
 
 
4. Wyniki badań 
 
 Pierwsze badania przeprowadzono z prezesami stowarzyszeń agroturystycz-
nych. Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne skorzystało w roku 2000 
jako beneficjent ze środków unijnych. Była to pomoc uzyskana w ramach Progra-
mów Małych Dotacji LIEN i PARTNERSHIP do realizacji opracowanego projektu 
pt. Organizacja Centrum Informacji Turystycznej na Orawie. Zadaniem projektu 
było rozpropagowanie wśród mieszkańców Orawy agroturystyki jako dodatkowego 
źródła dochodu, pomoc w promocji oferty agroturystycznej, wyposażenie biura 
informacji agroturystycznej w niezbędny sprzęt komputerowy i przeszkolenie oso-
by do prowadzenia biura. 
 Prezes Galijskich Gospodarstw Gościnnych stwierdził, że w przyszłości jego 
stowarzyszenie zamierza skorzystać ponownie ze wsparcia Unii Europejskiej. Re-
spondent wskazał jednak na trudności w pozyskiwaniu tych środków wyrażające się 
brakiem przejrzystości i kwalifikacji wniosków.  
 Druga organizacja zrzeszająca właścicieli gospodarstw agroturystycznych  
z terenu województwa małopolskiego, która została poddana badaniom, to Stowa-
rzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. Prezes stowarzyszenia stwier-
dził, że środki finansowe na działalność stowarzyszenia pochodzą ze składek człon-
kowskich i z darowizn, i do tej pory organizacja jako beneficjent nie korzystała ze 
środków unijnych. Respondent dodał jednak, że korzystali z tej formy pomocy 
jedynie członkowie jego stowarzyszenia – rolnicy zajmujący się agroturystyką. 
Pomoc tę uzyskali z przedakcesyjnego programu Sapard. Ponadto prezes stwierdził, 
że nie podjęto jeszcze decyzji na temat skorzystania w przyszłości z pomocy finan-
sowej Unii Europejskiej. 
 Prezes kolejnej organizacji – Stowarzyszenia Agroturystycznego Powiatu 
Limanowskiego, potwierdził brak starania się o wsparcie unijne w przeszłości. Wy-
raził natomiast chęć i zamiar skorzystania z tych środków w przyszłości. Stowarzy-
szenie współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Izbą Turystyki, 
Małopolską Izbą Turystyki oraz jest członkiem, jak dwie powyżej wspomniane 
organizacje Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.  
 Respondent czwartej organizacji – prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Tury-
styki Wiejskiej, stwierdził, że stowarzyszenie korzystało w przeszłości ze wsparcia 
unijnego, z kolei w sprawie skorzystania w przyszłości nie podjęto jeszcze decyzji. 

                                                 
8  http://www.agroturystyka.pl/fundusze/index.php?i=90. 
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 Dwa ostanie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Agroturystyczne Beskidów  
i Gorców „Zagórzanie” oraz Stowarzyszenie Dolina Dunajca nie korzystały w prze-
szłości ze wsparcia unijnego w swojej działalności. 
 Wyniki badań przeprowadzonych z 20 właścicielami zrzeszonych obiektów 
agroturystycznych na temat korzyści z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 
pokazały, że jest to głównie promocja oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach 
organizowanych przez te stowarzyszenia. Z kolei połowa badanych stwierdziła, że 
dzięki członkostwu istnieje większa możliwość skorzystania z dotacji unijnych  
w celu rozwoju swojej działalności.  
 Ze szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia skorzystało łącznie 70% 
badanych kwaterodawców. Wśród korzyści, jakie z nich wynieśli, najwięcej osób 
wskazało na informacje w zakresie programów unijnych (tabela 4). 
 

Tabela 4 
 

Informacje, jakie uzyskali badani kwaterodawcy podczas szkoleń organizowanych 
przez stowarzyszenia 

 

Informacje uzyskane podczas szkoleń 
Liczba 

odpowiedzi 
Informacje w zakresie programów unijnych 8 
Możliwości korzystania z dotacji 4 
Kategoryzacja WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowej) 4 
Zasady prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 3 
Inne – m.in. obsługa komputera, promocja, umowy z klientami 
itd. 

8 

 
Źródło: badania własne. 
  
 Wśród badanych gospodarstw co czwarte korzystało w przeszłości ze środków 
unijnych na rozwój agroturystyki. Wsparcie to pochodziło z programów Sapard  
i Tourin III. Zdobyte środki przeznaczone zostały na zwiększenie liczby i remont 
istniejących już pokoi gościnnych oraz na zakup niezbędnego wyposażenia.  
 Z kolei połowa respondentów stwierdziła, że zamierza w przyszłości starać się 
o wsparcie unijne na rozszerzenie działalności agroturystycznej z PROW-u 2007–
2013, sześciu badanych na to jeszcze się nie zdecydowało, a tylko jeden rolnik 
odrzuca całkowicie tę opcję. Zainteresowani wsparciem unijnym z PROW-u zade-
klarowali, że środki z tego programu przeznaczone zostałyby na uatrakcyjnienie 
otoczenia obiektu agroturystycznego, podniesienie jego standardu (stworzenie placu 
zabaw, ogrodu z alejkami, miejsca ogniskowego, sauny, siłowni), zakup koni i od-
powiedniego dla nich sprzętu, na powiększenie liczby pokoi i na remont pokoi już 
istniejących.  
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 Badane gospodarstwa agroturystyczne korzystają z pomocy różnych podmio-
tów i instytucji. Najczęściej wsparcie pochodzi od stowarzyszeń (9 wskazań)  
i ośrodka doradztwa rolniczego (8 wskazań). Z kolei na gminę oraz Izbę Rolniczą 
wskazano w odpowiedziach dwukrotnie, na Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa jeden raz. 
 Trzecie badania zostały przeprowadzone w 57 gminach. Respondentami byli 
pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za rozwój i promocję swoich jednostek 
terytorialnych. Wyniki badań ukazały, że wśród badanych gmin aż 55 posiada stra-
tegię rozwoju, natomiast w dwóch jest ona obecnie opracowywana. Prawie wszyst-
kie istniejące już strategie rozwoju (53) zawierają ocenę szans i zagrożeń dla roz-
woju turystyki, natomiast w misji i wizji strategicznej gminy rozwój turystyki 
uwzględniono także w 53 dokumentach.  
 W ostatnich 5 latach w 32 badanych gminach władze lokalne starały się pozy-
skać środki zewnętrzne na rozwój turystyki z różnych źródeł. Wykorzystywano do 
tego zarówno pomoc pochodzącą z Unii Europejskiej, jak i ze strony podmiotów 
krajowych (tabela 5). 

Tabela 5 
 

Środki zewnętrzne na rozwój turystyki w badanych gminach 
 
Źródło pozyskiwania środków 

zewnętrznych na rozwój tury-

styki w gminie 

Liczba 

gmin 

Cel, na który 

pozyskiwano środki zewnętrzne 

Sapard 14 

Boiska sportowe, promocja walorów turystycz-

nych, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, mo-

dernizacja Gminnego Ośrodka Sportu, utworze-

nie punktu informacji eko- i agroturystycznej, 

budowa sal sportowych, utworzenie miejsc 

noclegowych, budowa szlaków 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz 

zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

8 

Centrum rekreacyjno-sportowe, ekopark, wzbo-

gacenie bazy sportowo-rekreacyjnej, budowa 

parkingu 

Inne 19 

Modernizacja gospodarstw, trasa rowerowa, 

remont kościółka, wyjazd szkoleniowy, ozna-

kowanie gospodarstw agroturystycznych, 

ochrona walorów przyrodniczych, inwentaryza-

cja kapliczek, budowa basenu, hali sportowej 

oraz centrum turystyki i rekreacji, budowa 

wodociągu, rozwój centrum wsi 
 
Źródło: badania własne. 
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 Przy korzystaniu ze źródeł finansowania tych przedsięwzięć następuje ulep-
szenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej badanych jednostek terytorialnych 
przy ograniczonych kosztach własnych. Wszelka pomoc zewnętrzna, w tym unijna, 
wpływa korzystnie na rozwój turystyki, głównie poprzez częstsze przyjazdy tury-
stów. Ponadto z różnych urządzeń rekreacyjnych, takich jak baseny, hale sportowe, 
wyciągi narciarskie mogą korzystać nie tylko przyjeżdżający turyści, ale i stali 
mieszkańcy.  
 Z kolei wśród proponowanych przez respondentów działań służących rozwo-
jowi usług turystyczno-rekreacyjnych najczęstszymi odpowiedziami były: promocja 
(23,1%), poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (20,5%), uzupełnienie  
i polepszenie infrastruktury technicznej oraz aktywne pozyskiwanie środków unij-
nych (po 14,1%). 
 
 
Podsumowanie  
 
 Istnieje szeroka gama możliwości wsparcia rozwoju usług turystyczno- 
-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce ze środków unijnych. Z pomocy 
finansowej Unii Europejskiej jako beneficjenci mogą korzystać rolnicy zajmujący 
się agroturystyką lub pragnący uruchomić tę działalność w swoich gospodarstwach 
rolnych, jednostki terytorialne, np. w celu budowy lub modernizacji szeroko rozu-
mianej infrastruktury turystycznej, różne organizacje pozarządowe, w tym stowa-
rzyszenia agroturystyczne, instytucje kultury, związki wyznaniowe, Kościół itd. 
 Wyniki badań przeprowadzonych wśród prezesów stowarzyszeń agrotury-
stycznych, właścicieli zrzeszonych w nich gospodarstw agroturystycznych oraz 
pracowników urzędów gmin zajmującymi się rozwojem turystyki, rekreacji i pro-
mocji gmin ukazały istotną rolę środków unijnych w procesie rozwoju infrastruktu-
ry turystyczno-rekreacyjnej.  
 Środki unijne pochodzące z różnych działań i programów Unii Europejskiej są 
ważnym czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. W związku z tym 
istnieje potrzeba organizacji szkoleń i kursów na temat możliwości wsparcia finan-
sowego z funduszy unijnych. Widoczna jest zatem potrzeba współpracy władz 
gminnych i powiatowych z ośrodkami doradztwa rolniczego, stowarzyszeniami 
agroturystycznymi oraz oddziałami powiatowymi Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 
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THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES FROM THE EUROPEAN UNION 
IN DIFFERENT FORMS OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT  

IN MALOPOLSKA VOIVODESHIP 
 
 

Summary 
 
 The article concerns different forms of the European Union support for recreation-
al and tourism services development on rural areas in Poland. The author of this work 
presents union programmes which are directed to tourism sector development. Such 
support is related to different undertakings and different beneficiaries. Among the group 
of beneficiaries there are farmers who provide agritourism services, unit of territory 
government like commune, different non-governmental organizations, for example 
agritourism associations, church, cultural institutions, church, religious association.  
 In this article the author tries to presents union programmes in which there are 
different possibilities of obtaining financial support for tourism development on rural 
areas. Different forms of tourism undertakings and beneficiaries are clearly described, 
too. Besides, agritourism as the most popular form of rural tourism  
 In empirical part of the article results of researches carried out with chairmen of 
agritourism associations, associated owners of agritourism farms in these mentioned 
organizations and clerks in Borough Office responsible for tourism development were 
presented.  
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Wprowadzenie 
 
 Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju funkcji turystycznej gmin 
powiatu międzyrzeckiego oraz wskazanie znaczenia finansowania rozwoju turysty-
ki ze środków budżetowych oraz pochodzących z Unii Europejskiej.  
Do oceny poziomu rozwoju funkcji turystycznej gmin powiatu międzyrzeckiego 
wykorzystano metody wskaźnikowe: wskaźnik Baretje'a i Deferta, wskaźnik fre-
kwencji, wskaźnik Deferta, wskaźnik Charvata, wskaźnik rozwoju bazy noclego-
wej, wskaźnik gęstości bazy noclegowej, wskaźnik Schneidera oraz wskaźnik wy-
korzystania pojemności noclegowej. Dla uzyskania porównywalności wyników  
w zakresie analizowanych mierników charakteryzujących gminy dokonano ich 
uśrednienia poprzez normalizację, a następnie wyliczenie średniej ważonej mierni-
ków składających się na funkcję turystyczną każdej gminy z osobna.  
 Powiat międzyrzecki jest to obszar położony w środkowej części wojewódz-
twa lubuskiego, zajmujący obszar 1388 km2, co stanowi prawie 10% jego po-
wierzchni. W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Bledzew, Międzyrzecz, Skwie-
rzyna, Pszczew, Przytoczna i Trzciel. Powiat międzyrzecki ze względu na przewa-
żające walory antropogeniczne potocznie nazywany jest rejonem bunkrów (fortyfi-
kacji naziemnych i podziemnych) Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jednak 
poza ogromną rangą kulturową obszar ten charakteryzuje się również istotnym 
znaczeniem ze względu na posiadane walory przyrodnicze (tabela 1). Charakter 
dominujących walorów na całym obszarze jest do siebie bardzo zbliżony, co po-
zwala obszar ten traktować jako w miarę jednorodny pod względem posiadanych 
walorów przyrodniczych, będących wyznacznikiem realizowania funkcji wypo-
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czynkowej na badanym obszarze. 
 

Tabela 1 
 

Walory przyrodnicze powiatu międzyrzeckiego 
 

 Wskaźniki atrakcyjności przyrodniczej 

Gmina 

% 

udzia-

łu 

lasów1 

Dominują-

cy rodzaj 

walorów 

Atrak-

cyjność 

wypo-

czynko-

wa 

Dominujący rodzaj 

wypoczynku 

Atrak-

cyjność 

krajo-

znawcza 

Parki 

krajo-

brazowe 

Rezerwa-

ty 

przyrody 

(ha) 

Pomniki 

przyrody 

(liczba) 

Bledzew 56,1 jeziora, las średnia 

leśny, wodny w 

ograniczonym zakre-

sie form (bez możli-

wości uprawiania 

żeglarstwa), w formie 

wycieczek pieszych  

mała  0 13 

Między-

rzecz 
50,8 jeziora, las duża 

leśny, wodny w 

ograniczonym zakre-

sie form (bez możli-

wości uprawiania 

żeglarstwa), w formie 

wycieczek pieszych  

bardzo 

duża 

Pszczew-

ski 
46 13 

Przytocz-

na 
38,7 jeziora, las duża 

wodny w pełnym 

zakresie form (łącznie 

z żeglarstwem)  

średnia 
Pszczew-

ski 
4 12 

Pszczew 48 jeziora, las duża 

wodny w pełnym 

zakresie form (łącznie 

z żeglarstwem)  

średnia 
Pszczew-

ski 
3 15 

Skwie-

rzyna 
67,3 jeziora, las mała 

leśny, nadwodny 

(kąpiele i plażowanie) 
mała  0 8 

Trzciel 44,8 jeziora, las duża 

leśny, wodny w 

pełnym zakresie form 

(łącznie z żeglar-

stwem)  

średnia 
Pszczew-

ski 
263 10 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Baza Gmina 2007 Instytutu Turystyki, 
www.intur.com.pl, 15.01.2010. 
 
 W literaturze funkcja turystyczna jest utożsamiana z funkcją gospodarczą, 
gdyż obejmuje działalność społeczno-gospodarczą, która jest ukierunkowana na 
obsługę ruchu turystycznego dla zaspokojenia potrzeb turystów. S. Liszewski2 pre-
cyzuje jeszcze znaczenie gospodarcze funkcji turystycznej – jako kryterium zapew-
niającego rozwój lokalny i spełniający potrzeby bytowe mieszkańców obszaru, na 
                                                 

1  % udziału lasów w udziale w powierzchni ogólnej gminy. 
2  Konwersatorium wiedzy o mieście na temat: geografia społeczna, red. S. Liszewski, 

Łódź 1990. 
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którym ta funkcja jest realizowana. Natomiast do jednostek przestrzennych pełnią-
cych funkcję turystyczną zalicza się powszechnie te, w których turystyka stanowi 
jedną ze znaczących form działalności społeczno-gospodarczej, niezależnie od jej 
rangi ekonomicznej i przestrzennej. A. Siejkowska3 oraz J. Majewska4 zauważają, 
że realizacja w takim stopniu funkcji turystycznej w polskich realiach jest rzadko 
funkcją o charakterze wiodącym. Najczęściej działalność turystyczna ma charakter 
komplementarny w stosunku do podstawowych dziedzin życia gospodarczego da-
nego obszaru. 
 W oparciu o najpowszechniej stosowane wskaźniki rozwoju funkcji tury-
stycznej obszarów (Baretje'a i Deferta, frekwencji, Deferta, Charvata, rozwoju bazy 
noclegowej, gęstości bazy noclegowej, Schneidera oraz wykorzystania pojemności 
noclegowej) dokonano obliczeń zrealizowania analizowanej funkcji na poziomie 
gmin (tabela 2). 
 

Tabela 2 
 

Poziom rozwoju funkcji turystycznej w ujęciu gminnym 
 

Wskaźniki Bledzew Międzyrzecz Skwierzyna Pszczew Trzciel Przytoczna 

Wskaźnik Baretje'a i 

Deferta  7,19 2,06 1,65 19,6 5,76 3,11 

Wskaźnik frekwencji 0,54 0,26 0,43 2,05 0,56 0,22 

Wskaźnik Deferta 7,3 44,9 30,4 34,9 55,5 6,73 

Wskaźnik Charvata 196 96 157 743 205 81,95 

Wskaźnik rozwoju 

bazy noclegowej 5,4 29 41 7,7 25 7,03 

Wskaźnik gęstości 

bazy noclegowej 1,4 1,6 0,7 4,05 2,2 0,96 

Wskaźnik Schneidera 38,6 56,9 68,3 151,7 154 21,84 

Wskaźnik wykorzysta-

nia pojemności nocle-

gowej 27 48 95 38 33 26,39 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Baza Gmina 2007 Instytutu Turystyki, 
www.intur.com.pl oraz Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystyczne-
go, www.stat.gov.pl, 15.01.2010. 
 

                                                 
3  A. Siejkowska, Przemiany funkcji turystycznej na przykładzie uzdrowiska Szczawnica, 

Łódź 2003. 
4  J. Majewska, Funkcja turystyczna gminy miejskiej Miasteczko Śląskie w latach 1998–

2006, www.miasteczko-slaskie.pl, 15.01.2010. 
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 Literatura przedmiotu wskazuje jednoznacznie, że rzeczywista funkcja tury-
styczna zaczyna się kształtować, gdy wskaźnik Baretje'a i Deferta osiąga wartość 
100 (czyli w momencie gdy pojemność bazy noclegowej jest równa liczbie stałych 
mieszkańców, natomiast J. Warszyńska5 wskazuje, że dla warunków polskich przy-
jąć należy wskaźnik na poziomie 50 i więcej, jako poziom pozwalający na wnio-
skowanie o dobrze rozwiniętej funkcji turystycznej). Znaczącym wskaźnikiem roz-
woju funkcji turystycznej w ujęciu liczbowym jest wskaźnik intensywności ruchu 
turystycznego według Schneidera. Według J. Warszyńskiej, aby można było mówić 
o dobrze rozwiniętej funkcji turystycznej, wskaźnik ten powinien przekraczać 500. 
Warunki prezentowane przez badane gminy oraz funkcje realizowane jako podsta-
wowe w rozwoju społeczno-gospodarczym powodują niespełnienie tych kryteriów, 
gdyż najwyższą wartość osiągają gminy o wartości wskaźnika nieznacznie przekra-
czającego 150. W pozostałych gminach jest on na bardzo niskim poziomie. 
 Obszar gmin powiatu międzyrzeckiego charakteryzuje się niższym poziomem 
rozwoju funkcji turystycznej niż wynosi przeciętna dla wielu z badanych wskaźni-
ków dla Polski6. Wskaźnik Schneidera kształtujący się na poziomie Polski 459, dla 
badanego obszaru przyjmuje wartości skrajnie niskie w zakresie 21–152, natomiast 
wskaźniki Baretje′a i Deferta na poziomie 1,65 do niespełna 20 (dla Polski wynosi 
on 1,5) oraz Deferta 6,73–55 (dla Polski 56). Tylko wskaźnik Baretje′a i Deferta dla 
badanego obszaru jest wyższy aniżeli przeciętna pojemność bazy noclegowej  
w Polsce, co pozwala wnioskować, że gminy powiatu międzyrzeckiego, mimo zna-
czących walorów przyrodniczych i antropogenicznych w skali kraju, nie traktują 
funkcji turystycznej jako funkcji wiodącej w swoim rozwoju społeczno-
gospodarczym. 
 Analiza porównawcza wykonana poprzez normalizację wartości wskaźników 
funkcji turystycznej wskazuje jednoznacznie, że gminą o najbardziej rozwiniętej 
funkcji turystycznej jest Pszczew, który połowę analizowanych wskaźników osią-
gnął na najwyższym poziomie spośród gmin powiatu międzyrzeckiego (tabela 3, 
rysunek 1). 
 

                                                 
5  J. Warszyńska, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica,1985. 
6  Porównanie wykonane na podstawie ekspertyzy M. Harasimiuka, A. Świecy, R. Kru-

kowskiej, A. Tuckiego, Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej  
w gminie Sosnowica, 2007. 
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Tabela 3 
 
Poziom rozwoju funkcji turystycznej gmin powiatu międzyrzeckiego w ujęciu wartości 

znormalizowanych7 
 

Wskaźniki Bledzew Międzyrzecz Skwierzyna Pszczew Trzciel Przytoczna 

Wskaźnik Baretje'a i 
Deferta  0,367 0,105 0,084 1,000 0,294 0,158 

Wskaźnik frekwencji 0,263 0,127 0,210 1,000 0,273 0,110 
Wskaźnik Deferta 0,132 0,809 0,548 0,629 1,000 0,121 
Wskaźnik Charvata 0,264 0,129 0,211 1,000 0,276 0,110 
Wskaźnik rozwoju bazy 
noclegowej 0,132 0,707 1,000 0,188 0,610 0,172 
Wskaźnik gęstości bazy 
noclegowej 0,346 0,395 0,173 1,000 0,543 0,236 

Wskaźnik Schneidera 0,251 0,369 0,444 0,985 1,000 0,142 
Wskaźnik wykorzystania 
pojemności noclegowej 0,284 0,505 1,000 0,400 0,347 0,278 

Średnia ważona mierni-
ków znormalizowanych 0,255 0,393 0,459 0,775 0,543 0,166 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 1. Poziom rozwoju funkcji turystycznej gmin powiatu międzyrzeckiego na pod-
stawie wartości znormalizowanych 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                 
7  Wartości znormalizowane otrzymano poprzez porównanie danej jednostki samorządowej 

do najlepszej w powiecie międzyrzeckim pod względem analizowanego wskaźnika rozwoju 
funkcji turystycznej. 
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 Rysunek 2 – wykonany na podstawie metody porządkowania liniowego  
– wskazuje jednoznacznie na zróżnicowanie badanych gmin w zakresie funkcji 
turystycznej w obrębie powiatu międzyrzeckiego, mimo podobieństwa walorów 
turystycznych, które tylko w sposób pośredni wpływają na realizację funkcji tury-
stycznej. 
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Rys. 2. Zróżnicowanie gmin powiatu międzyrzeckiego w zakresie rozwoju funkcji tury-
stycznej na podstawie wartości znormalizowanych 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 Realizacja funkcji turystycznej jest ściśle powiązana z działalnością i zaanga-
żowaniem władz samorządowych w rozwój społeczno-gospodarczy. Motorem do 
realizacji tego rozwoju jest pozyskiwanie funduszy do inwestowania w przedsię-
wzięcia turystyczne. 
 
 
1. Możliwości finansowe powiatu międzyrzeckiego 
 
 Poza środkami finansowymi przeznaczanymi z budżetów własnych gmin mo-
gą się one ubiegać o pomoc, w większości bezzwrotną, z Unii Europejskiej.  
W przypadku powiatu międzyrzeckiego zostało to uregulowane w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego (LRPO), który został 
oparty na wykorzystaniu istniejącego potencjału obszaru, a wszystkie założone 
priorytety w programie mają zadanie bezpośredniego zwiększenia potencjału go-
spodarczego regionu w głównych dziedzinach, zapisanych w priorytetach. Prioryte-
ty I–IV dotyczą kategorii zadań finansowanych, które w sposób pośredni są zwią-
zane z rozwojem turystycznym obszaru, natomiast Priorytet V dotyczy bezpośred-
nio aspektów turystycznych: 
 Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. 



Relacja pomiędzy funkcją turystyczną a nakładami finansowymi … 741

Kategorie interwencji wydatków na lata 2007–2013: 
24 – Ścieżki rowerowe. 
56 – Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. 
57 – Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych. 
58 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej. 

 LRPO zakłada, że w pierwszej kolejności beneficjentami tego priorytetu będą: 
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje poza-
rządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związ-
ków wyznaniowych, instytucje kultury, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów 
publicznych posiadające osobowość prawną, administracja rządowa (w tym parki 
narodowe i krajobrazowe), jednostki Lasów Państwowych oraz partnerzy społeczni 
i gospodarczy8. 
 
 
2. Wykorzystanie możliwości finansowych z UE  
 
 Na podstawie wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych z pracow-
nikami samorządowymi staranie się o dotacje unijne w zakresie turystyki deklaruje 
tylko gmina Międzyrzecz. Gminy: Skwierzyna i Pszczew wykazują aplikowanie  
o fundusze unijne tylko w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycji. W znacz-
nej mierze są to dopiero wnioski przygotowane i złożone do aplikowania o dofinan-
sowanie. Niechęć do starania się o te fundusze jest uzasadniana brakiem umiejętno-
ści przygotowania wniosków oraz brakiem wkładu własnego. Fakt ten jest o tyle 
zastanawiający, że większość badanych gmin ma nawet w strukturze organizacyjnej 
urzędu gminy wydzielone referaty/stanowiska do aplikowania o pomoc finansową  
z Unii Europejskiej (tabela 4). Dlatego podane uzasadnienie nie wydaje się być do 
końca zrozumiałe. 
 Analiza zadań powierzonych referatom/stanowiskom ds. funduszy unijnych 
wskazuje, że w wielu wypadkach zadania te nie dotyczą samego aplikowania o tę 
formę pomocową, ale raczej obserwacji rynku w Unii Europejskiej. Wnioski takie 
wyciągnięto na podstawie zapisanych przykładowych zadań: 

 gromadzenie informacji o Unii Europejskiej, np. opracowań, publikacji, 
folderów, 

 przekazywanie informacji o Unii Europejskiej, np. opracowań, publikacji, 
folderów, 

 popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej przez zamieszczanie w lokalnej 
prasie stosownych publikacji, 

 utrzymanie bieżących kontaktów z Centrami Informacji Europejskiej, 

                                                 
8  LRPO, 2007. 
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 udział w szkoleniach, seminariach itp. na temat środków tzw. pomocowych 
będących do dyspozycji państw aspirujących do członkostwa w Unii Euro-
pejskiej. 

 
Tabela 4 

 
Wydzielone referaty/stanowiska do aplikowania o pomoc finansową z Unii Europejskiej 

w gminach powiatu międzyrzeckiego 
 

Gmina Referat/stanowisko ds. aplikowania o środki UE 

Międzyrzecz
Referat pozyskiwania środków pomocowych i zamówień publicz-
nych 

Skwierzyna Inspektor ds. programów unijnych i ochrony przyrody 
Pszczew stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji 

Trzciel 
Kierownik referatu gospodarki i ochrony środowiska – przygoto-
wanie wniosków na pozyskanie środków pozabudżetowych 

Bledzew brak 
Przytoczna brak 

 
Źródło: opracowanie na podstawie www.bip.gov.pl, 15.01.2010. 
 
 Natomiast gminy faktycznie starające się o fundusze europejskie odpowied-
nim referatom bądź stanowiskom powierzają następujące przykłady zadań: 

 przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań gminy ze środków 
Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (umowy, harmonogramy, 
sprawozdania itp.); 

 prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środ-
ków UE; 

 monitorowanie wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy 
udziale środków pochodzących z UE; 

 informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu 
oraz organizacji pozarządowych o funduszach pomocowych. 

 Mimo wydzielenia w gminie Pszczew stanowiska ds. pozyskiwania środków 
pomocowych i promocji, dodatkowo wydzielono, w zakresie samodzielnego stano-
wiska pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa, kultury, sportu i turystyki, współ-
działanie w pozyskiwaniu środków pomocowych, co od razu ukierunkowuje  
w stronę konkretnych funduszy pomocowych i stwarza większe możliwość efek-
tywnego aplikowania o nie. 
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3. Wykorzystanie funduszy budżetowych w finansowaniu rozwoju turystyki  
w gminach powiatu międzyrzeckiego 
 
 Ze względu na znikomy udział funduszy europejskich w finansowaniu tury-
styki w gminach powiatu międzyrzeckiego, a trzymając się przekonania, że instru-
menty ekonomiczno-finansowe to te, które mają wywołać reakcje podmiotów go-
spodarczych, jak również są ściśle związane z polityką budżetową, gdyż dotyczą 
kształtowania dochodów i wydatków gminy9, postanowiono skupić się również na 
tej grupie instrumentów. 
 Ocena wykorzystania instrumentów ekonomiczno-finansowych przebiegała  
w trzech etapach: 

 dokonano analizy sprawozdań z wykonania budżetów badanych jednostek 
terytorialnych na turystykę; 

 dokonano przeliczeń wydatkowanych kwot na 1 mieszkańca oraz na pro-
centowy udział wydatków w gminie ogółem; 

 dokonano analizy porównawczej wyliczonych wskaźników. 
 Z przeprowadzonej analizy sprawozdań budżetów za lata 2006–2008 wynika, 
że badane jednostki administracyjne wyróżniają grupę wydatków bezpośrednio 
związanych z rozwojem turystyki. Ze względu na różną wielkość powierzchniową 
oraz liczebność mieszkańców zamieszkujących badane jednostki przestrzenne zde-
cydowano się na ocenę wydatków w ujęciu wskaźnikowym. Pierwszym zastosowa-
nym wskaźnikiem ponoszonych wydatków był wydatek badanej jednostki teryto-
rialnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, drugi wskaźnik stanowiły wydatki 
ponoszone na rozwój turystyki przeliczone na procentowy udział w ogólnych wy-
datkach gminy (tabela 5). 
 Przeliczenie kwot wydatkowanych na turystykę na 1 mieszkańca pozwoliło 
zauważyć, że zdecydowanym liderem jest tylko gmina Pszczew. Sytuacja ta jest  
w bezpośredni sposób związana z otrzymywaniem wsparcia z Unii Europejskiej  
i wydatkowania go w tym właśnie kierunku. Ponadto istotny jest fakt, że otrzymy-
wane fundusze dotyczą ochrony środowiska, co w przypadku Pszczewa i parku 
krajobrazowego jest jednoznacznie związane z rozwojem turystyki, gdyż właśnie to 
ten walor przyrodniczy jest głównym magnesem przyciągającym turystów10. 
 Ocena wydatków poniesionych na aktywizację turystyki w przeliczeniu na 
odsetek wszystkich wydatków poniesionych przez badane jednostki samorządowe 
pozwoliła na ocenę ważności turystyki względem innych działów finansowanych  

                                                 
9  J. Skorwider, J. Załęska, Zalety i wady funkcjonowania systemu zarządzania jakością  

w administracji publicznej, w: Problemy współczesnej praktyki zarządzania, red. S. Lachiewicz, 
M. Matejun, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. 

10  Potwierdzone to zostało podczas przeprowadzania ankiet dotyczących uwarunkowań 
rozwoju turystyki w gminach dolnego odcinka doliny Obry w pracy doktorskiej, zrealizowanej 
przez autorkę w Zakładzie Centrum Turystyki i Rekreacji, WNGiG, UAM w Poznaniu. 
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w gminie. Badania wskazują, że wielkość nakładów poniesionych na turystykę  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest proporcjonalna do wyniku procentowego wy-
datków przeznaczanych na rozwój turystyki w gminie. Najwyższy odsetek wydat-
ków budżetowych zostaje przeznaczony bez zmian przez gminę Pszczew. 
 

Tabela 5 
 
Średnia ważona wydatków poniesionych na aktywizację turystyki w latach 2006–2008 

w ujęciu wskaźnikowym 
 

Wydatki na akty-

wizację turystyki 

Badane jednostki samorządowe 

Bledzew Międzyrzecz Skwierzyna Pszczew Trzciel Przytoczna 

wydatki na aktywizację turystyki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Turystyka 4,2 4,7 2,7 77 5,2 4 

wydatki na aktywizację turystyki w przeliczeniu na % wydatków ogółem 

Wydatki na akty-

wizację turystyki Bledzew Międzyrzecz Skwierzyna Pszczew Trzciel Przytoczna 

Turystyka 0,18 0,22 0,11 2,5 0,22 0,04 

 
Źródło: opracowanie na podstawie Sprawozdań z wykonania budżetów za lata 2006–
2008 oraz www.stat.gov.pl, bazy Instytutu Turystyki Gmina 2007, www.intur.com.pl, 
15.01.2010. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przeprowadzona analiza finansowa oraz wywiad kwestionariuszowy z pra-
cownikami urzędów gminnych w powiecie międzyrzeckim wykazują, że kształto-
wanie funkcji turystycznej obszaru nie jest uzależnione od poziomu pozyskiwania 
funduszy pozabudżetowych na aktywizację turystyki. Deklarowanej chęci i aktyw-
ności w pozyskiwaniu środków unijnych gmin Pszczew i Międzyrzecz nie należy 
tłumaczyć potrzebą kształtowania poziomu funkcji turystycznej swojego obszaru. 
Jednak odnaleźć można prawidłowość, że gminy charakteryzujące się najniższym 
poziomem rozwoju funkcji turystycznej (Bledzew, Przytoczna), traktujące ten ele-
ment rozwoju gospodarczego swojego obszaru jako marginalny, jednocześnie nie 
wykazują żadnych starań o fundusze unijne, zarówno w zakresie utworzenia ko-
mórki organizacyjnej w zakresie urzędu gminy, jak również w zakresie samych 
działań. 
 Mimo bogatego wachlarza możliwości finansowych, jakie oferuje Unia Euro-
pejska, nadal niewielka liczba gmin deklaruje aktywność w pozyskiwaniu tego 
rodzaju funduszy, pomimo że w obrębie każdego z urzędów gminnych zostały wy-
dzielone stanowiska bądź referaty specjalizujące się w tej kwestii. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE TOURIST FUNCTION AND EU 
EXPENDITURE ON REGIONAL DEVELOPMENT OF TOURISMIN  

THE MIĘDZYRZECZ DISTRICT 
 
 

Summary 
 
 Giving priority to the tourist function in the broadly conceived socio-economic 
development is one of the most important tasks to be carried out by self-government 
authorities. Therefore, it is important to identify the relationship between the level of the 
tourist function performed in a particular commune and the financial outlays (including 
EU expenditure) allocated to the tourist development of the commune by the local au-
thorities. The aim of the paper is to identify the level of the development of the tourist 
function of communes as exemplified by the communes of the Międzyrzecz district, as 
well as to point out the importance of EU funding for the development of tourism.  
 

Translated by Paweł Zajadacz 
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Wprowadzenie 
 
 W roku 2001 na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie państwa członkowskie 
przyjęły na kolejne dziesięć lat nowy cel strategiczny, zakładający dynamiczny  
i trwały rozwój gospodarki opartej na wiedzy, któremu towarzyszyć będzie ilościo-
wa i jakościowa poprawa zatrudnienia oraz spójności społecznej. W kontekście tego 
celu szczególną uwagę zwrócono na turystykę jako dziedzinę istotnie sprzyjającą 
rozwojowi ekonomicznemu regionów dotkniętych restrukturyzacją przemysłu, 
rolnictwa czy wzrostem bezrobocia. Powiększenie UE o kolejne 12 krajów Europy 
Wschodniej jeszcze mocniej podkreśliło konieczność wsparcia sektora turystyki, 
zwłaszcza w zakresie zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju, dostosowania 
go do zachodzących w Europie zmian demograficznych oraz wymagań i warunków 
współczesnego rynku. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga jednak opracowania  
i wdrożenia nowych zasad europejskiej polityki turystycznej, które ująć można 
następująco: 

 jak najpełniejsza koordynacja polityki turystycznej państw członkowskich,  
 poprawa jakości rozwiązań i regulacji prawnych dotyczących sektora tury-

stycznego, 
 skuteczna promocja destynacji europejskich, 
 kreowanie wizerunku turystyki jako istotnego czynnika rozwoju społeczno-

-gospodarczego,  
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 optymalne wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowych UE dla 
potrzeb rozwoju turystyki1. 

 Polska, jeszcze przed przystąpieniem do struktur unijnych, korzystała z fundu-
szy wspierających rozwój turystyki, przede wszystkim w ramach programu 
PHARE, a będąc od maja 2004 roku członkiem UE, ma szansę pełnego korzystania 
ze wspólnotowych instrumentów finansowych. Jednakże w ramach istniejących 
instrumentów brak jest takich, które w całości byłyby przeznaczone na finansowa-
nie przedsięwzięć turystycznych. Komisja Europejska przewidziała możliwość 
finansowania poszczególnych projektów związanych z turystyką (w mniejszym lub 
większym zakresie) za pośrednictwem zarówno funduszy strukturalnych (fundusze: 
rozwoju regionalnego; społeczny; wsparcia rozwoju obszarów wiejskich; wsparcia 
rybołówstwa), jak i funduszu spójności czy też za pośrednictwem tzw. inicjatyw 
wspólnotowych.  
 W latach 2004–2006, zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju, finansowanie 
projektów turystycznych mogło być realizowane w ramach: 

 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw, 

 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 
 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 
 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  
 Europejskiego Funduszu Społecznego, 
 Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. 

 Największe znaczenie dla wsparcia projektów turystycznych zgłaszanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego posiadał Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach którego wsparcie działań w za-
kresie turystyki przewidywał: 

 Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnie-
niu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury 
(tabela 1), 

 Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1. – Obszary wiejskie i Działanie 
3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji, Działanie 3.3. – Zdegradowa-
ne obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe (tabela 2 i tabela 3). 

 

                                                 
1  Commission des Communautes Européennes, Communication de la Commission, Une 

nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe, 
Bruxelles 2006. 
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Tabela 1 
 
Wsparcie samorządowych projektów turystycznych w ramach ZPORR priorytet 1. dzia-

łanie 1.4. w poszczególnych województwach w latach 2004–2006 
 

Województwo Liczba złożonych 
wniosków 

Wartość dofinansowania 
(w zł) 

dolnośląskie 9 33 820 355,00 
lubelskie 3 20 383 893,00 
lubuskie 2 4 790 340,00 
łódzkie 1 4 400 000,00 
małopolskie 2 12 014 681,25 
mazowieckie 3 27 163 352,55 
opolskie 2 3 818 072,88 
podlaskie 2 10 034 127,15 
pomorskie 2 36 482 049,78 
śląskie 4 38 347 549,78 
świętokrzyskie 3 7 851 354,91 
warmińsko-mazurskie 12 32 002 439,20 
wielkopolskie 3 908 727,45 
zachodniopomorskie 2 12 177 852,82 

 
Źródło: PART SA. 
 

Tabela 2 
 
Wsparcie samorządowych projektów turystycznych w ramach ZPORR priorytet 3. dzia-

łanie 3.1. w poszczególnych województwach w latach 2004–2006 
 

Województwo Liczba złożonych 
wniosków 

Wartość dofinansowania 
(w zł) 

dolnośląskie 3 1 510 716,06 
kujawsko-pomorskie 1 1 668 489,42 
lubuskie 1 390 000,00 
małopolskie 1 92 640,00 
opolskie 1 76 926,62 
podlaskie 1 1 985 025,00 
pomorskie 5 6 092 452,47 
śląskie 9 8 527 219,38 
świętokrzyskie 1 1 212 880,71 
wielkopolskie 1 209 790,00 
zachodniopomorskie 10 6 106 485,33 

 
Źródło: PART SA. 
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 Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych przewi-
dziano zarówno w ramach ZPORR (Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.4. 
Mikroprzedsiębiorstwa), jak również w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1., 2.2., 2.3., 2.4). 
Polscy przedsiębiorcy turystyczni złożyli około 22 tysiące wniosków (głównie  
w ramach działania 2.3), dotacje otrzymało ponad 3000 podmiotów. 
 Projekty służące doskonaleniu kadr turystycznych finansowane były przez 
Europejski Fundusz Społeczny. Największym realizowanym w Polsce projektem 
był program (Turystyka wspólna sprawa), zarządzany przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości SA. W ramach realizowanego w latach 2007–2008 projek-
tu w 16 województwach przeprowadzono ponad 1000 szkoleń, w których wzięło 
udział ponad 20 tysięcy osób (pracowników sektora turystyki oraz urzędników). 
 

Tabela 3 
 
Łączna liczba zrealizowanych projektów z zakresu turystyki i agroturystyki (stan na 

koniec 2006 roku) 
 

Województwo Liczba projektów Wartość dofinansowania 
(w zł) 

lubelskie 305 59 255 238,84 
mazowieckie 281 85 513 023,90 
zachodniopomorskie 221 38 786 465,95 
małopolskie 197 35 677 496,37 
pomorskie 181 59 397 074,44 
śląskie 180 100 996 282,73 
kujawsko-pomorskie 177 55 181 558,23 
wielkopolskie 173 49 783 374,73 
warmińsko-mazurskie 171 76 138 281,89 
podkarpackie 169 63 967 049,96 
podlaskie 158 56 831 221,99 
łódzkie 150 60 139 615,22 
dolnośląskie 141 56 447 882,99 
świętokrzyskie 124 24 545 795,63 
opolskie 115 39 763 247,59 
lubuskie 64 30 744 723,74 
Ogółem 2807 893 168 334,20 

 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
 
` Lata 2007–2013 to nowy okres programowania celów i zasad wsparcia spój-
ności społeczno-ekonomicznej krajów i regionów UE. Zgodnie decyzją Komisji 
Europejskiej, rozwój działalności, usług i infrastruktury turystycznej będzie finan-
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sowany z:  
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
 Europejskiego Funduszu Społecznego,  
 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
 Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
 Funduszu Spójności,  
 innych programów UE. 

 W ramach funduszy unijnych na wsparcie turystyki w latach 2007–2013 prze-
znaczonych jest około 1,3 mld euro w ramach programów operacyjnych: 

 Innowacyjna Gospodarka, 
 Infrastruktura i Środowisko, 
 Kapitał Ludzki, 
 Rozwój Polski Wschodniej, 
 regionalnych programów operacyjnych. 

 Szczególną rolę w finansowaniu rozwoju turystyki odgrywają regionalne pro-
gramy operacyjne (RPO) oraz program operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  
W przypadku programów regionalnych na realizację projektów z zakresu turystyki 
przeznaczono ponad 738 mln euro, co stanowi prawie 4,5% wszystkich środków 
dostępnych w ich ramach. Wsparciem RPO mogą być objęte działania z zakresu 
turystyki wspomagające społeczno-ekonomiczny rozwój regionów, a także promo-
cja działalności i aktywności turystycznej. Z kolei PO Innowacyjna Gospodarka 
ukierunkowany jest na wsparcie projektów podnoszących innowacyjność oraz kon-
kurencyjność przedsiębiorstw co najmniej w skali kraju. 
 
 
1. Cel i zakres badań 
 
 Celem badań było rozpoznanie stopnia wykorzystania środków UE na cele 
związane z rozwojem turystyki w powiecie leszczyńskim, położonym w południo-
wo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w okresie członkostwa Polski 
w UE. Opracowanie stanowi kontynuację badań autorek nad potencjałem tury-
stycznym badanego obszaru i prezentuje wyniki prac w ramach monitoringu wdra-
żania przyjętej strategii rozwoju turystyki. Analizie poddano wykorzystanie środ-
ków UE na rozwój turystyki: (1) w powiecie leszczyńskim na tle Wielkopolski 
(ZPORR i WRPO), (2) przez starostwo powiatu leszczyńskiego, (3) przez samorzą-
dy terytorialne gmin oraz (4) przedsiębiorstwa świadczące usługi turystom w tym 
powiecie. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne oraz wyniki badań an-
kietowych przeprowadzonych w grudniu 2009 roku wśród 82 przedsiębiorstw 
świadczących usługi turystyczne. W tym samym okresie przeprowadzono badania 
ankietowe w urzędach: powiatu leszczyńskiego oraz gmin: Wijewo, Święciechowa, 
Rydzyna, Osieczna, Lipno, Krzemieniewo, Leszno (czyli niemal wszystkich gmi-
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nach powiatu z wyjątkiem gminy Włoszakowice, której przedstawiciele nie udzieli-
li odpowiedzi). 
 
 
2. Wykorzystanie środków UE na wsparcie rozwoju turystyki w Wielkopolsce  
i w powiecie leszczyńskim 
 
 ZPORR2 obejmuje w priorytecie 1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” działanie 1.4. „Rozwój turysty-
ki i kultury”. Do głównych celów tego działania należą: 

 wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój 
społeczno-gospodarczy regionów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, 

 ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, między innymi poprzez 
rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu infor-
macji kulturalnej i turystycznej, 

 wydłużenie sezonu turystycznego, 
 zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki 

krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów 
turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na 
krajowym. 

 W ramach działania do realizacji przewidziane są projekty, które mają wpływ 
na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą 
warunki dla wzrostu zatrudnienia; przyczyniają się do zapewniania dobra publicz-
nego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów 
zawierających pomoc publiczną); ponadto projekty infrastrukturalne i promocyjne  
z zakresu turystyki i kultury.  
 W skali województwa wielkopolskiego w okresie pięciu lat członkostwa Pol-
ski w UE osiem spośród 35 powiatów3 skorzystało z funduszy przeznaczonych na 
działanie „Rozwój turystyki i kultury”, wśród nich powiat leszczyński (tabela 4).
  
 

                                                 
2  http://www.zporr.gov.pl, 15.01.2010. 
3  W skład województwa wielkopolskiego wchodzi łącznie 35 powiatów, w tym cztery 

miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań. 
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Tabela 4 
 

Projekty w ramach ZPORR realizowane w woj. wielkopolskim w latach 2004–2009 
według powiatów 

 

Powiat 

Kultura i turystyka 

Liczba projektów 
Wartość dofinanso-
wania z EFRR (w zł) 

Całkowita wartość 
projektów 

(w zł) 

gnieźnieński 3 11 451 053,6 16 618 757,6 

jarociński 1 2 647 247,0 4 764 498,6 

leszczyński 1 365 826,4 510 509,4 

miasto Kalisz 2 7 953 609,7 16 616 168,2 

miasto Poznań 9 46 545 180,2 72 188 652,5 

pilski 1 676 288,4 1 100 095,8 

poznański 3 1 964 091,8 4 314 967,1 

szamotulski 1 5 236 500,0 7 462 733,0 

Ogółem 21 76 839 797,3 123 576 382,3 
 
Źródło: Oddział Analiz Regionalnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na 31 sierpnia 2009). 
 
 Do głównych beneficjentów należały samorządy terytorialne, Kościoły  
i związki wyznaniowe oraz instytucje kultury (tabela 5). Najbardziej dynamicznym 
powiatem w zakresie pozyskiwania środków było miasto Poznań, które zrealizowa-
ło 9 projektów na kwotę obejmującą 58% całkowitej wartości projektów w woje-
wództwie. Powiat leszczyński uplasował się na ostatnim, ósmym miejscu, realizu-
jąc jeden projekt, którego wartość stanowiła 0,41% całkowitej wartości projektów, 
a wartość dofinansowania z EFRR 0,48% wśród środków pozyskanych w woje-
wództwie (tabela 5). 
 WRPO4 obejmuje priorytet VI. „Turystyka i środowisko kulturowe”, który 
zakłada wzrost znaczenia turystyki w rozwoju regionu, inwestycje w instytucje 
kultury, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego. W jego zakres wchodzą 
działania: 6.1. „Infrastruktura na terenach turystycznych” oraz 6.2. „Ochrona i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego”. 
 

                                                 
4  http://www.wrpo.wielkopolskie.pl, 15.01.2010. 
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Tabela 5 
 

Projekty w ramach ZPORR realizowane w woj. wielkopolskim w latach 2004–2009 
według kategorii beneficjenta 

 

Kategoria beneficjenta 

Kultura i turystyka 

Liczba 
projektów

Wartość dofinan-
sowania z EFRR 

(w zł) 

Całkowita wartość 
projektów 

(w zł) 

Przedsiębiorstwa  -  -  - 

Samorządy terytorialne 8 30 843 031,1 51 797 931,9 
Kościoły i związki wyzna-
niowe 5 21 898 837,2 30 273 613,1 

Instytucje kultury 4 12 066 432,8 23 427 547,6 

Placówki oświatowe 2 11 364 019,7 16 779 143,3 

Organizacje pozarządowe 2 667 476,4 1 298 146,4 

Lasy Państwowe - - - 

Ogółem 21 76 839 797,3 123 576 382,3 
 
Źródło: Oddział Analiz Regionalnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na 31 sierpnia 2009 roku). 
 
 W województwie wielkopolskim, w latach 2004–2009 skorzystało z niego 15 
powiatów, w tym powiat leszczyński (tabela 6). Do głównych beneficjentów nale-
żały samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa oraz Kościoły i związki wyznaniowe 
(tabela 7). Najwięcej projektów i zarazem na największą kwotę (17,72% całkowitej 
wartości projektów w województwie) zrealizował powiat gnieźnieński. Powiat 
leszczyński uplasował się na 10. pozycji pod względem całkowitej wartości projek-
tów (realizując przedsięwzięcia, których wartość wynosiła 1,23% łącznej wartości 
projektów), natomiast na 12., uwzględniając wartość dofinansowania z EFRR, co 
stanowi 1,53% łącznej wartości w skali województwa (tabela 6). 
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Tabela 6  
 

Projekty w ramach WRPO realizowane w woj. wielkopolskim w latach 2004–2009 
według powiatów 

 

Powiat 

Kultura i turystyka 

Liczba 
projektów

Wartość dofinanso-
wania z EFRR (w 

zł) 

Całkowita wartość 
projektów 

(w zł) 

czarnkowsko- 
-trzcianecki 1 1 018 888,3 1 909 075,0 

gnieźnieński 3 11 655 780,0 20 978 501,0 

jarociński 1 2 949 391,9 4 537 526,0 

koniński 2 1 057 652,0 1 627 156,9 

leszczyński 1 945 768,3 1 458 078,2 

miasto Konin 1 859 366,2 1 322 101,8 

międzychodzki 1 614 971,5 957 090,0 

ostrowski 1 10 369 029,0 15 952 352,3 

ostrzeszowski 1 9 797 464,1 14 044 530,0 

pilski 1 719 030,0 1 106 200,0 

poznański 2 2 299 276,2 3 537 472,5 

rawicki 1 9 657 585,0 13 796 550,0 

średzki 2 3 032 113,6 10 373 159,9 

śremski 1 3 399 753,2 17 705 536,1 

wolsztyński 1 3 399 690,5 9 063 068,0 

Ogółem 20 61 775 759,6 118 368 397,6 
 
Źródło: Oddział Analiz Regionalnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na 31 października 2009 roku). 
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Tabela 7 
 

Projekty w ramach WRPO realizowane w woj. wielkopolskim w latach 2004–2009 
według kategorii beneficjenta 

 

Kategoria beneficjenta 

Kultura i turystyka 

Liczba 
projektów

Wartość dofinan-
sowania z EFRR 

(w zł) 

Całkowita wartość 
projektów 

(w zł) 

Przedsiębiorstwa 2 6 799 443,7 26 768 604,2 

Samorządy terytorialne 13 34 845 544,4 53 604 889,5 
Kościoły i związki wy-
znaniowe 2 12 393 565,0 23 613 890,0 

Instytucje kultury 1 6 422 184,6 11 916 119,1 

Placówki oświatowe  -  -  - 
Organizacje pozarządo-
we 1 1 018 888,3 1 909 075,0 

Lasy Państwowe 1 296 133,6 555 819,9 

Ogółem 20 61 775 759,6 118 368 397,6 
 
Źródło: Oddział Analiz Regionalnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego (stan na 31 października 2009 roku).  
 
 
3. Gestorzy usług turystycznych oraz jednostki samorządu terytorialnego po-
wiatu leszczyńskiego jako beneficjenci funduszy unijnych wspierających roz-
wój turystyki 
 
 Objęta badaniami grupa przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne 
(rysunek 1) stanowi ponad 60% ogółu tego typu przedsiębiorstw na badanym tere-
nie. Większość respondentów (89%) finansuje najczęściej rozwój swojej firmy  
z własnych funduszy, a 14% wspomaga go także kredytami bankowymi. Tylko 
18% gestorów starało się kiedykolwiek o pozyskanie dotacji z funduszy unijnych,  
a jedynie 0,5% (4 podmioty) uzyskało takie wsparcie. Otrzymane dotacje wykorzy-
stane zostały na zakup wyposażenia, przy czym dla dwóch przedsiębiorców głów-
nym celem było uruchomienie działalności, a dla pozostałych dwóch zwiększenie 
konkurencyjności firmy na rynku. Otrzymane dotacje pokryły trzem przedsiębior-
com 75-100% kosztów, a jednemu 50%. W większości przypadków od momentu 
złożenia wniosku do momentu faktycznego wpłynięcia środków upłynęło 6-12 
miesięcy. Beneficjenci wyrazili także opinię, iż bez otrzymanych funduszy ich za-
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mierzenia nie zostałyby zrealizowane. Główną trudnością w procesie starania się  
o pozyskanie wsparcia były w opinii respondentów skomplikowane procedury biu-
rokratyczne. Tym niemniej starania te opłaciły się, albowiem dzięki otrzymanej 
dotacji firmy osiągają lepsze wyniki sprzedaży i większe zyski. 
 

biuro podróży

obiekt noclegowy

ośrodek szkoleniowo-…

kwatera agroturystyczna

zakład gastronomiczny

obiekt sportowo-rekreacyjny 

instytucja kultury

Rys. 1. Podmioty gospodarki turystycznej powiatu leszczyńskiego biorące udział  
w badaniu (N=82) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Gestorzy, którzy starali się o uzyskanie dotacji, ale ich nie uzyskali (11 usłu-
godawców), w większości nie wiedzą, jakie były powody odrzucenia ich projektów 
(w jednym przypadku były to formalne błędy we wniosku, a w dwóch sytuacjach 
niezgodność projektu z celami). 
 Ponad połowa respondentów nigdy nie starała się o pozyskanie dotacji z uwa-
gi na brak informacji na ten temat lub zbyt skomplikowane procedury aplikacyjne. 
Tym niemniej prawie 40% respondentów deklaruje chęć starania się w przyszłości 
o dotację ze środków UE.  
 W opinii i odczuciu usługodawców wciąż brakuje im informacji o programach 
pomocowych i możliwościach uzyskania wsparcia (75% spośród nich chciałoby 
regularnie otrzymywać takie informacje), a prawie połowa respondentów odczuwa 
potrzebę skorzystania ze szkoleń w przygotowywaniu projektów i wypełnianiu 
wniosków aplikacyjnych. 
 Władze starostwa powiatu leszczyńskiego złożyły w 2009 roku wniosek  
o dofinansowanie inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości 
Boszkowo” ze środków WRPO, na lata 2007–2013, w ramach działania 6.1. „Infra-
struktura na terenach turystycznych”. Pozyskane środki mają pokryć 50-75% cał-
kowitych kosztów przedsięwzięcia i, jak podkreślają władze powiatu, bez nich nie 
będzie możliwa realizacja planowanej inwestycji. Do największych trudności zwią-
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zanych z uzyskaniem środków zaliczono biurokratyczne procedury i zbyt długi czas 
oczekiwania na dotacje. Przedstawiciele powiatu deklarują jednak, iż w przyszłości 
będą starać się o dofinansowanie kolejnych projektów z funduszy UE. 
  Spośród ośmiu badanych gmin trzy starały się o pozyskanie wsparcia dla roz-
woju turystyki ze środków unijnych i wszystkie wnioski zostały przyjęte. Łącznie, 
w okresie 2006–2010 realizowanych było pięć projektów: jeden WRPO, priorytet 
VI, działanie 6.1. „Infrastruktura na terenach turystycznych”; jeden ZPORR Priory-
tet I, Działanie 1.4. „Rozwój turystyki i kultury” oraz trzy projekty w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) „Działanie odnowa i rozwój wsi”. 
Pozyskane środki przeznaczono na budowę lub modernizację istniejącej infrastruk-
tury turystycznej. Sfinansowano budowę pomostu cumowniczego oraz rekreacyjne-
go z molem i platformą widokową nad Jeziorem Łoniewskim; zmodernizowano 
parking oraz pole namiotowe, wyposażono w urządzenia dwa boiska i plac zabaw, 
zagospodarowano teren plaży; zbudowano: chodnik i parking, mały obiekt gastro-
nomiczny oraz sanitariaty. Ponadto środki z funduszy przeznaczano na ulotki in-
formacyjno-promocyjne i organizację imprez na terenie gminy. Dotacje z funduszy 
unijnych pokryły w przypadku jednej gminy 25-50% całkowitych kosztów projek-
tu, natomiast w dwóch gminach w granicach 50-75%. Czas oczekiwania na zwrot 
poniesionych kosztów ze środków funduszu wynosił do jednego roku. Przedstawi-
ciele wszystkich gmin, które korzystały z funduszy, przyznali, iż bez ich pomocy 
zamierzenia gminy zostałyby także zrealizowane, ale w mniejszym zakresie. Naj-
większe problemy w pozyskiwaniu środków finansowych sprawiały skomplikowa-
ne zasady wypełniania wniosku, biurokratyczne procedury realizacji projektu oraz 
zbyt długie oczekiwanie na dotacje. Na pytanie: „Czy dzięki pozyskanym fundu-
szom i przeprowadzonym dzięki nim działaniom obserwowany jest zwiększony 
ruch turystyczny w gminie lub większe przychody budżetu gminy z gospodarki 
turystycznej?”, w dwóch gminach odpowiedziano, że raczej tak, natomiast w jednej 
– że trudno powiedzieć. 
 W gminach, które nie starały się o środki unijne na wsparcie rozwoju turysty-
ki, brak inicjatywy w tym zakresie argumentowano: brakiem takiej potrzeby (uza-
sadniając, m.in., iż gmina występowała o dotacje wspólnie z innymi gminami  
w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Leszno Region) oraz faktem, że po-
mimo wsparcia unijnego koszty, jakie musiałaby ponieść gmina, są zbyt duże. Po-
nadto wskazywano na przyjęte założenia Rozwoju Lokalnego Gminy oraz w strate-
gii rozwoju gminy do 2010 roku, w których nie ujęto inwestycji z zakresu rozwoju 
turystyki i tym samym w budżecie gminy nie zabezpieczono środków na cele zwią-
zane z rozwojem funkcji turystycznej. 
 W przyszłości pięć gmin zamierza starać się o pozyskanie funduszy unijnych 
na rozwój turystyki, natomiast dwie nie są do końca zdecydowane. Przy czym 
wśród działań, które ułatwiłyby pozyskiwanie tych środków, wskazywano na: szko-
lenia dla pracowników urzędu z tworzenia projektów i wypełniania wniosków, 
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regularne otrzymywanie informacji o programach unijnych oraz skracanie i większą 
przejrzystość procedur.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Brak środków finansowych należy do podstawowych barier utrudniających 
rozwój turystyki w powiecie leszczyńskim, albowiem samorządy w ramach swoich 
budżetów są w stanie przeznaczyć relatywnie niewielkie fundusze na nowe inwe-
stycje czy modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej. Ciężar nowych in-
westycji równie rzadko podejmują przedsiębiorstwa turystyczne powiatu, z których 
większość to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób. Dlatego też 
jedne i drugie powinny dążyć do jak najszerszego wykorzystania możliwości ofe-
rowanych przez programy pomocowe UE. Analiza danych regionalnych Wielko-
polskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz wyniki przeprowadzonych badań wska-
zują jednak, iż przedsiębiorstwa turystyczne niezwykle rzadko są beneficjentami 
programów strukturalnych. Podstawowym problemem dla przedsiębiorców są 
skomplikowane procedury aplikacyjne, jak również brak wiedzy o możliwości po-
zyskania dofinansowania. Jednostki samorządu terytorialnego, mając większe do-
świadczenie w unijnych procedurach, zdecydowanie łatwiej sięgają po fundusze, 
także te przeznaczone na projekty turystyczne. Tym niemniej potrzeba szerokiej 
informacji o projektach oraz szkoleń w zakresie ich przygotowywania oraz wypeł-
niania wniosków aplikacyjnych jest silnie odczuwana zarówno przez przedsiębior-
ców, jak i urzędników jednostek samorządowych. 
 
 

THE APPLICATION OF EU FUNDING FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE LESZNO DISTRICT 

 
 

Summary 
 
 The paper presents the results of research on the application of EU funding for 
purposes related to the development of tourism in the Leszno district during Poland’s 
membership in the EU. The analysis included the use of such funding: vis-à-vis the 
whole Wielkopolska province; by the office of the governor of the Leszno district; by 
the authorities of the particular communes; and by businesses rendering services to 
tourists. The study is based on statistical data and the results of questionnaire surveys 
conducted by the authors in December 2009 in 82 businesses representing the tourist 
sector, as well as in the office of the district governor and in communal offices. The 
research showed that only a small portion of EU funding is used for tourist purposes – 
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both by businesses and local authorities. The main obstacles to obtaining such funding 
include: lack of own funds, complicated application procedures, and the long time 
needed to obtain a refund of expenses. 
 

Translated by Paweł Zajadacz 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO   
NR 591 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 53 2010 
 
 
 
 

AGNIESZKA TŁUCZAK 
Uniwersytet Opolski 
 

MIROSŁAWA SZEWCZYK 
Politechnika Opolska 
 
 
 

OCENA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM AGROTURYSTYKI ORAZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ  

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Produkcja rolna staje się w ostatnich latach coraz mniej opłacalnym źródłem 
dochodu dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Mieszkańcy wsi stają przed 
koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Dochody te mogą 
pozyskać, podejmując działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z pro-
dukcją rolną. Jedną z takich działalności jest prowadzenie przez rolników gospo-
darstw agroturystycznych oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z roz-
wojem turystyki wiejskiej. Agroturystyka i turystyka wiejska to formy turystyki 
ściśle związane z obszarami wiejskimi, ich walorami przyrodniczymi, produkcyj-
nymi oraz usługowymi funkcjami wsi. Zarówno agroturystyka, jak i turystyka wiej-
ska wiążą się ze zorganizowanym przez rodzinę rolnika pobytem w gospodarstwie 
rolnym. Obie te formy turystyki cieszą się dużą popularnością wśród aktywnej lud-
ności zamieszkującej miasta. Rolnicy, wykorzystując potencjał wsi oraz swych 
gospodarstw, mogą w łatwy sposób przystosować odpowiednią infrastrukturę na 
przyjęcie turystów. Główną barierą jednak są ograniczone środki finansowe, jakimi 
dysponują rolnicy, a które mogliby przeznaczyć na rozbudowę i przebudowę swych 
gospodarstw oraz organizację przedsięwzięć turystycznych. 
 Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed polskimi rolnikami moż-
liwości uzyskania dodatkowych środków pieniężnych. Udzielane w ramach dotacji 
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wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jest szansą na przyspieszenie procesów 
modernizacyjnych na obszarach wiejskich. Do grupy instrumentów sprzyjających 
rozwojowi turystyki wiejskiej oraz agroturystyki należą między innymi: Sektorowy 
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006 (SPO ROL) oraz Plan Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). Programy te były (SPO ROL) i są (PROW) 
wdrażane na terenie całego kraju przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, która pełni rolę akredytowanej Agencji Płatniczej.  
 Celem opracowania jest przedstawienie stanu wykorzystania pomocy finan-
sowej, jaką oferuje Unia Europejska w ramach SPO ROL oraz PROW, a którą 
można przeznaczyć na realizację projektów związanych z rozwojem turystyki na 
obszarach wiejskich. W opracowaniu wykorzystano dane i materiały pochodzące  
z systemu monitoringu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego. 
 
 
1. Sektorowy Program Operacyjny 2004–2006 
 
 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006 był programem 
operacyjnym określonym w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006, który 
określał strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Program był realizowany na terenie całego kraju w latach 2004–2006 
przy założeniu, że realizacja płatności odbywała się do końca 2008 roku. Źródłem 
finansowania były środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów re-
gionalnych i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rol-
nictwie – Sekcja Orientacji (EAGGF), jak również środki inwestorów prywatnych 
(MRiRW). Łączne nakłady środków publicznych określono na poziomie 1 787 mln 
euro, z czego 1 192 mln euro stanowiły środki Unii Europejskiej, a 595 mln euro 
krajowe środki publiczne. Główne priorytety programu SPO ROL to poprawa kon-
kurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego, wsparcie 
przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej oraz wielo-
funkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.  
 Realizacja poszczególnych celów Sektorowego Programu Operacyjnego 
obejmowała wiele działań szczegółowych, przy czym dla rozwoju turystyki wiej-
skiej oraz agroturystyki najważniejsze były działania określone w ramach priorytetu 
II „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Działania te obejmowały działanie 
2.3 – „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz dzia-
łanie 2.4 – „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu 
zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”. Wsparcie 
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finansowe na realizację wymienionych działań opiewało na kwotę 219 mln euro,  
z czego 112,5 mln euro przeznaczone było na realizację działania 2.3, pozostałą 
część przeznaczono na działanie 2.4.  
 Działanie 2.3 („Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturo-
wego”) wykraczało poza problematykę rolnictwa, skupiało się głównie na obsza-
rach wiejskich, w szczególności na ich wielofunkcyjnym, zrównoważonym rozwo-
ju. Istotnym elementem tego działania było pobudzenie aktywności środowisk lo-
kalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związa-
nych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. W ramach dzia-
łania wspierane były projekty obejmujące: 

 realizację inwestycji w zakresie modernizacji i wyposażenia obiektów peł-
niących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe; 

 odnowę obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budow-
nictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne; 

 modernizację przestrzeni publicznej na wsi; 
 publiczną infrastrukturę przyczyniającą się do rozwoju funkcji turystycz-

nych wsi oraz działania związane z promocją regionu.  
 Beneficjentami tych działań mogły być gminy, instytucje kultury, dla których 
organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego. Poziom pomocy wynosi do 
80% kosztów kwalifikowanych, z tym że dla jednej miejscowości nie więcej niż 
450 tys. zł. Jeżeli w jednej miejscowości beneficjentami są gmina i instytucja kultu-
ry, poziom pomocy dla każdego z tych beneficjentów nie może przekroczyć  
w okresie realizacji programu 450 tys. zł (SPO ROL).  
 Celem działania 2.4 („Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rol-
nictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł do-
chodu”) było ułatwienie podjęcia lub rozwijania dodatkowej działalności wykorzy-
stującej istniejące zasoby gospodarstwa i regionu oraz uwzględniającej potrzeby 
rynku. Docelowo działanie 2.4 miało stwarzać warunki do rozwoju wielofunkcyj-
nych i trwałych ekonomicznie gospodarstw, powodując obniżenie poziomu bezro-
bocia i niekorzystnych tendencji dotyczących sytuacji rodzin wiejskich.  
 W ramach tego działania wspierane były projekty realizowane w związku  
z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie agroturystyki, 
rozumianej jako przypadek, gdy w czynnym gospodarstwie rolnym w budynku 
mieszkalnym znajduje się nie więcej niż pięć pokoi na wynajem (nie licząc po-
mieszczeń wspólnych, takich jak salonik, łazienki, kuchnie), usług związanych  
z turystyką i wypoczynkiem, usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej. Maksy-
malna wysokość pomocy finansowej udzielanej w ramach działania w okresie reali-
zacji programu jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie mogła prze-
kroczyć 100 tys. złotych (SPO ROL).  
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2. Działania PROW 2007–2013 
 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem 
realizacji polityki UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Określa cele, priory-
tety oraz zasady, na podstawie których wspierane są działania dotyczące tej pro-
blematyki. PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizo-
wanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję 
Europejską. Zgodnie z nim, na poziomie unijnym opracowywany jest dokument 
strategiczny, identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie 
Unii Europejskiej, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz 
wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu  
o strategię UE przygotowywana jest krajowa strategia rozwoju obszarów wiejskich, 
która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem 
realizacji strategii jest właśnie PROW. Biorąc pod uwagę problemy i wyzwania, 
przed jakimi stoją obszary wiejskie, wyznaczono następujące główne cele nowej 
polityki PROW 2007–2013:  

 poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyza-
cję,  

 poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę 
ziemią,  

 poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji 
działalności gospodarczej. 

 Na realizację wszystkich działań programu przeznaczono 16 mld euro, z czego 
4 mld euro stanowiły środki krajowe. Spośród 23 działań realizowanych w ramach 
PROW 2007–2013 bezpośrednio z rozwojem turystyki wiejskiej oraz agroturystyki 
związane jest działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 
 Celem działania 311 („Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”) 
jest podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rol-
ników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworze-
nie pozarolniczych źródeł dochodów i promocję zatrudnienia poza rolnictwem na 
obszarach wiejskich. Pomoc udzielana jest na realizację między innymi inwestycji 
związanych z podjęciem lub rozwojem działalności w zakresie usług turystycznych 
oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie 
realizacji programu, nie może przekroczyć 100 000 zł (PROW).  
 
 
3. Wykorzystanie środków w ramach SPO ROL oraz PROW w województwie 
opolskim 
 
 Województwo opolskie dzieli się na dwanaście powiatów (w tym jeden po-
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wiat grodzki – Opole) oraz 71 gmin (w tym 36 wiejskich, 32 miejsko-wiejskie oraz 
3 miejskie). W województwie jest 1189 miejscowości wiejskich. Typowe dla wo-
jewództwa opolskiego są wsie będące dużymi jednostkami osadniczymi1. Wsie 
Opolszczyzny charakteryzują się na tle kraju się relatywnie wysokim stopniem 
urbanizacji, ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni publicznej oraz zabudowy 
indywidualnej.  
 W ramach realizacji działania 2.3 SPO ROL w całym kraju zrealizowano 
łącznie 2720 projektów na kwotę 395 mln zł. Kwota płatności zrealizowanych 
przez Agencję obejmuje wyłącznie środki unijne i nie jest tożsama z kwotą refun-
dacji. Pozostała część refundacji pochodzi z budżetu wojewodów lub budżetu jed-
nostek samorządu terytorialnego i nie jest wypłacana przez ARiMR. Najmniej 
wniosków zrealizowano w województwie lubuskim – zaledwie 52, natomiast naj-
więcej w województwie mazowieckim – 269 (ARIMR). 
 Samorząd województwa opolskiego zawarł 92 umowy o dofinansowanie re-
alizacji projektu na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 11 
mln, co stanowiło 99,95 % limitu środków przyznanych województwu opolskiemu 
w ramach koperty regionalnej. Spośród 119 wniosków ocenionych pozytywnie nie 
udzielono wsparcia 27 projektom na kwotę dofinansowania 4 362 388 zł, ze wzglę-
du na brak środków finansowych. Średnia wartość udzielonego dofinansowania dla 
projektu wyniosła 124 578 zł i była trzy razy mniejsza od maksymalnego poziomu 
wsparcia w tym działaniu, tj. 450 tys. zł, co oznacza, że w większości realizowane 
były projekty o wartości dofinansowania poniżej 100 tys. zł. Z ogólnej liczby reali-
zowanych wniosków 33% stanowiły projekty na rzecz infrastruktury, rekreacji, 
sportu oraz turystyki (boiska sportowe, place zabaw). Marginalny udział mają pro-
jekty dotyczące rewitalizacji lub adaptacji obiektów zabytkowych, czy też zakup  
i odnawianie nieużytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji lokalnej 
(odpowiednio 3 i 1%). Na tle kraju opolscy beneficjenci wypadli bardzo dobrze, 
gdyż pod względem wykorzystania środków unijnych województwo znalazło się na 
drugim miejscu. 
 Spośród wielu projektów realizowanych w województwie opolskim w ramach 
działania 2.3 warto wymienić projekt Dziedzictwo kultury i tradycji w tworzeniu 
lokalnego produktu turystycznego Byczyny. Gmina Byczyna – w ramach podniesie-
nia atrakcyjności turystycznej oraz rozbudowy własnego wizerunku – zrealizowała 
projekt polegający na oznakowaniu zabytków umiejscowionych na terenie gminy, 
założeniu tablic informacyjnych, planszowych planów terenu oraz zakupie i monta-
żu ławek parkowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstał system informacji 
wizualnej, umożliwiający przedstawienie najciekawszych, a tym samym godnych 

                                                 
1  W 2005 r. przeciętna liczba ludności w jednej miejscowości wiejskiej województwa 

opolskiego wynosiła 417 osób. Średnia krajowa to 278 osób. Por. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 83. 
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zobaczenia miejsc. Był to projekt wart 134 056 zł, z czego udało się pozyskać dofi-
nansowanie ze środków unijnych w wysokości 88 200 zł. 
 Na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4 SPO ROL zarezerwo-
wano w budżecie SPO ROL 315 mln zł. Z ogólnej liczby 7170 złożonych wnio-
sków w kraju zrealizowano płatności na kwotę 282 mln zł.  
 

Tabela 1 
 

Informacja o liczbie złożonych wniosków o pomoc w ramach działania 2.4, dane na 
dzień 30.06.2009 roku 

 

Województwo 

Liczba złożo-
nych wniosków

Wnioskowana 
kwota pomocy 

Zrealizowane płat-
ności 

Liczba
Udział 

(%) 
Kwota 
(mln zł) 

Udział 
(%) 

Płatności 
(mln zł) 

Udział 
(%) 

dolnośląskie 307 4,3 22,6 4,3 7,3 1,4 

kujawsko-pomorskie 395 5,5 29,4 5,6 17,6 3,4 

lubelskie 1273 17,8 82,5 15,7 49,7 9,5 

lubuskie 100 1,4 7,8 1,5 2,7 0,5 

łódzkie 507 7,1 37,6 7,2 18,2 3,5 

małopolskie 724 10,1 52,6 10,0 31,8 6,1 

mazowieckie 768 10,7 61,1 11,6 33,6 6,4 

opolskie 165 2,3 12,9 2,5 6,7 1,3 

podkarpackie 489 6,8 32,3 6,2 19 3,6 

podlaskie 480 6,7 34,4 6,6 16,7 3,2 

pomorskie 241 3,4 17,5 3,3 7,6 1,4 

śląskie 257 3,6 19,6 3,7 11,9 2,3 

świętokrzyskie 523 7,3 36,5 7,0 22,8 4,3 

warmińsko- 
-mazurskie 

225 3,1 17,8 3,4 7,8 1,5 

wielkopolskie 572 8,0 48,3 9,2 24,3 4,6 

zachodniopomorskie 144 2,0 11,4 2,2 4,4 0,8 

razem 7170 100,0 524,8 100,0 282 53,7 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–
2013, MRiRW, Warszawa 2007. 
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 W całym kraju wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację działania 
„Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia 
różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu” kształtuje się różnorod-
nie (tabela 1). Najwięcej wniosków o dofinansowanie projektów złożono w woje-
wództwie lubelskim – 1273, stanowiły one 18% wszystkich wniosków złożonych  
w całym kraju, natomiast najmniej – 100 – w województwie lubuskim. Średnia 
krajowa płatność przypadająca na przyjęty do realizacji wniosek wyniosła 39 tys. 
Zł, z czego najniższą średnią płatność odnotowano w województwie dolnośląskim  
– 23,7 tys. zł, a najwyższą w województwie śląskim – 46 tys. zł. W województwie 
opolskim złożono łącznie 165 wniosków – stanowiło to 2,3% wszystkich wniosków 
złożonych w kraju, z czego zrealizowano płatności w wysokości 6,7 mln zł. Średnia 
płatność zrealizowana w ramach jednego wniosku w województwie opolskim 
ukształtowała się na poziomie ok. 40 tys. zł. 
 Środki przeznaczone na realizację działania 311 PROW 207-2013 są podzie-
lone na województwa. Celem podziału jest zapewnienie poszczególnym regionom 
kraju odpowiedniej puli środków w zależności od ich wielkości i skali potrzeb. 
Spośród 7103 wniosków złożonych do 31 października 2009 roku do realizacji 
przyjęto 2767 wniosków na łączną kwotę 71,5 mln zł. W województwie opolskim 
złożono 198 wniosków, przy czym pozytywnie zostało zweryfikowanych 94 i one 
zostały przyjęte do realizacji. W dwóch pierwszych latach programowania działania 
środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane w 51% – daje to kwo-
tę 2,4 mln zł. Największe wykorzystanie limitu mierzone stosunkiem wartości za-
wartych umów do uwolnionego limitu odnotowano w województwach: warmińsko-
mazurskim (58,3%), zachodniopomorskim (48,3%) oraz wielkopolskim (46,6%). 
Najniższy poziom zakontraktowania występuje w: łódzkim (19,5%), podkarpackim 
(23,1%) oraz pomorskim (25,1%) (działanie 311 – tabela 2). 
 Uzyskane środki finansowe mogły być przeznaczone między innymi na dzia-
łania związane z usługami turystycznymi oraz ze sportem, rekreacją 
i wypoczynkiem. Z pozyskanych 2,4 mln zł na te właśnie cele w województwie 
opolskim przeznaczono 53,2% środków. Ponad połowa tych inwestycji na terenie 
województwa opolskiego była realizowana przez właścicieli gospodarstw rolnych 
o powierzchni do 5 ha. Część tych środków przeznaczana jest na uruchamianie lub 
rozwój działalności z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej. Obecnie na terenie 
województwa opolskiego działa 125 gospodarstw agroturystycznych2. Ze względu 
na atrakcyjność turystyczną województwa większość tych gospodarstw znajduje się 
w rejonie Gór Opawskich oraz jezior: Nyskiego i Otmuchowskiego. 
 

                                                 
2  Są to gospodarstwa zweryfikowane i zarejestrowane w Opolskiej Regionalnej Organiza-

cji Turystycznej. 
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Tabela 2 
 

Informacja o liczbie złożonych wniosków o pomoc w ramach działania 311 PROW, 
dane na dzień 31.10.2009 roku 

 

Województwo 

Liczba złożo-

nych wniosków 

Wnioskowana kwota 

pomocy 
Zrealizowane płatności 

Liczba 
Udział 

(%) 

Kwota 

(mln zł) 

Udział 

(%) 

Płatności 

(mln zł) 

Udział 

(%) 

dolnośląskie 219 3,1 18,1 3,1 2 2,8 

kujawsko-pomorskie 432 6,1 36,4 6,2 4,2 5,9 

lubelskie 776 10,9 59,6 10,2 10,0 14,0 

lubuskie 154 2,2 13,1 2,2 1,6 2,2 

łódzkie 459 6,5 37,4 6,4 3,1 4,3 

małopolskie 496 7,0 37,6 6,5 4,5 6,3 

mazowieckie 918 12,9 78,8 13,5 10,4 14,5 

opolskie 198 2,8 14,5 2,5 2,4 3,4 

podkarpackie 461 6,5 31,6 5,4 4,7 6,6 

podlaskie 527 7,4 42,5 7,3 5,5 7,7 

pomorskie 376 5,3 30,7 5,3 2,4 3,4 

śląskie 213 3,0 16,8 2,9 3,2 4,5 

świętokrzyskie 377 5,3 32,8 5,6 5,8 8,1 

warmińsko- 
-mazurskie 

311 4,4 26,4 4,5 5,0 7,0 

wielkopolskie 992 14,0 89,3 15,3 4,8 6,7 

zachodniopomorskie 194 2,7 17 2,9 1,9 2,7 

razem 7103 100,0 582,6 100,0 71,5 100,0 
 
Źródło: obliczenia własne na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–
2013, MRiRW, Warszawa 2007. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Mieszkańcy wsi województwa opolskiego powinni dążyć do poszukiwania 
i wykorzystania sposobności pozyskania środków z Unii Europejskiej. Doświad-
czenia z lat ubiegłych wskazują, iż dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze 
środków Unii Europejskiej stanowi ważną pozycję w strukturze nakładów inwesty-
cyjnych. 
 Wsparcie finansowe, jakie jest dostępne dla mieszkańców wsi w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 



Wykorzystanie funduszy europejskich dla rozwoju potencjału… 769

2007–2013 jest jedną z wielu przesłanek, jakie przemawiają za zakładaniem 
i rozwijaniem działalności związanej z turystyką wiejską lub agroturystyką. Zainte-
resowanie producentów rolnych środkami unijnymi jest z roku na rok coraz większe 
i stale rośnie liczba beneficjentów. Z przeprowadzonej analizy wykorzystania środ-
ków finansowych w ramach SPO oraz PROW wynika, iż lepiej środki te wykorzy-
stują województwa: lubelskie, mazowieckie i wielkopolskie. Natomiast w najmniej-
szym stopniu z unijnej pomocy skorzystały województwa: lubuskie, zachodniopo-
morskie, opolskie – jako województwo o charakterze rolniczo-przemysłowym. 
Szukając uzasadnienia dla zbyt małego wykorzystania środków, należy pamiętać, iż 
Opolszczyzna jest to region, z którego wiele osób z terenów wiejskich wyjeżdża 
poza granice kraju w celach zarobkowych. Mimo wszystko opolscy rolnicy uczest-
niczyli w obu programach bardzo chętnie.  
 
 

ASSESSMENT OF THE USE OF EU FUNDS FOR IMPLEMENTATION  
OF ACTIVITIES RELATED TO THE DEVELOPMENT OF AGRITOURISM 

AND RURAL TOURISM IN THE OPOLE VOIVODESHIP 
 
 

Summary 
 
 After joining the European Union in May 2004 Poland gained the access to Euro-
pean Structural Funds. The evolving situation in agriculture inclines agricultural pro-
ducers to set up additional business activities, not necessarily related to agriculture. 
Farmers can apply for financial support for the development of non-agricultural activi-
ties in PROW and SPO ROL. The aim of the article is to present the state of using fi-
nancial assistance offered by the European Union and which can be used for projects 
related to tourism development in rural areas.  
 

Translated by Agnieszka Tłuczak 
 
 
 


