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WSTĘP 

Współcześnie na wielu płaszczyznach funkcjonowania systemów społecz-
no-gospodarczych widać wzrost znaczenia turystyki. Jest on zauważalny przede 
wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej, gdyż turystyka – jako wyspecjalizo-
wany sektor gospodarki – ma coraz większe znaczenie w procesie tworzenia 
dochodu narodowego oraz w podziale pracy, co przyczynia się do wzrostu jej 
rangi w polityce gospodarczej prowadzonej zarówno na szczeblu globalnym, jak 
i lokalnym. Na płaszczyźnie społecznej, poza wymiernymi korzyściami, jakie 
wynikają z możliwości zatrudnienia w sektorze turystycznym, turystyka staje się 
elementem stylu życia współczesnego człowieka, co uwidacznia się w uzależnie-
niu charakteru wyjazdów i podejmowanej aktywności od mody lansowanej przez 
media. Na płaszczyźnie środowiskowej pogłębiają się negatywne konsekwencje 
niekontrolowanego rozwoju turystyki masowej dla przyrodniczych elementów 
środowiska, takich jak woda, powietrze czy krajobraz. Jednocześnie wzrastająca 
świadomość ekologiczna turystów oraz paradygmat zrównoważonego rozwoju 
przyczyniają się do zwiększenia liczby działań mających niwelować ten nega-
tywny wpływ turystyki na środowisko.

Wielość i zróżnicowanie interakcji zachodzących w ramach turystyki, 
będącej zjawiskiem zdecydowanie interdyscyplinarnym, jest przyczyną stałego 
wzrostu zainteresowania badawczego problemami turystyki. Seria Zeszytów 
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowana „Ekonomiczne Pro-
blemy Turystyki” stanowi obszar prezentacji wyników prowadzonych prac ba-
dawczych oraz dorobku naukowego pracowników naukowych z różnych ośrod-
ków naukowych w Polsce. Przyjęty układ zeszytu pozwala na zaprezentowanie 
prac dotyczących: teoretycznych problemów turystyki, funkcjonowania rynku 
turystycznego oraz regionalnych problemów turystyki. Problematyka podejmo-
wana w kolejnym, szesnastym numerze „Ekonomicznych Problemów Turystyki” 
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jest zróżnicowana, jednakże przeważają kwestie regionalnych uwarunkowań 
rozwoju i funkcjonowania turystyki. W zeszycie znajdują się również interesują-
ce prace dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz obsługi 
ruchu turystycznego.

Beata Meyer
redaktor naukowy
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MODYFIKACJA FUNKCJI PEŁNIONYCH 
PRZEZ PODSTAWOWE FORMY 

OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Wprowadzenie

Ruch turystyczny jest zjawiskiem, którego nieodłączną cechą jest dyna-
miczna zmienność. Stały wzrost liczby osób uczestniczących w wyjazdach tu-
rystycznych, zmiany zachodzące w długości i ich częstotliwości, a także zmie-
niające się motywacje wyjazdów oraz oczekiwania i wymagania turystów, przy-
czyniają się do nieustannego rozszerzania oferty wyjazdowej. Zmiany w ofercie 
produktowej skierowanej do turystów związane są zarówno z organizacją wyjaz-
dów w nowe, wcześniej niedostępne regiony oraz oferowaniem nowych form 
spędzania czasu, jak i z modyfi kacją funkcji elementów nierozłącznie związa-
nych z wyjazdem turystycznym. Podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego, 
których główną – do niedawna jedyną – funkcją było zapewnienie turyście 
transportu, noclegu czy wyżywienia, coraz częściej stają się atrakcjami tu-
rystycznymi lub stanowią podstawę do kreowania samodzielnych produktów 
turystycznych.

Celem opracowania jest identyfi kacja i charakterystyka zmian funkcji 
wybranych form obsługi ruchu turystycznego oraz wskazanie czynników wpły-
wających na ten proces. 
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1. FORMY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Ruch turystyczny jest defi niowany jako ogół dobrowolnych, czasowych 
przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmo-
wanych w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, poznawczych, zdrowot-
nych i rozrywkowych1. Obsługa ruchu turystycznego obejmuje wszelkie formy 
świadczeń na rzecz turystów związanych z realizacją podróży turystycznej oraz 
zaspokojeniem innych potrzeb zgłaszanych przez turystów podczas jej trwania2. 
Obsługa ruchu turystycznego jest więc pojęciem kompleksowym, obejmującym 
wiele zróżnicowanych usług świadczonych turystom, z których dla realizacji 
podróży turystycznej najistotniejsze znaczenie ma grupa usług dotyczących bez-
pośrednio (lub pośrednio) samego wyjazdu, pozostała zaś część usług jest zwią-
zana z koniecznością zaspokojenia potrzeb turysty przeniesionych z codziennego 
środowiska. Podział ten ma jednak charakter umowny, gdyż postępujące zmiany 
w motywacjach wyjazdów turystycznych przyczyniają się do włączenia większo-
ści usług do grupy usług związanych z wyjazdem turystycznym. Przykładowo, 
usługi związane z ochroną zdrowia przez długi czas były traktowane jako usługi 
dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio z wyjazdem turystycznym, jednak roz-
wój turystyki medycznej3 spowodował, że stały się one głównym celem wyjazdu 
turystycznego. Podobnie jest z turystyką handlową4 – zakupy (poza zakupem 
pamiątek z wyjazdu) wcześniej uznawane za dodatkowy aspekt wyjazdów tury-
stycznych, obecnie stały się ich podstawowym motywem.

Podstawowym zadaniem obsługi ruchu turystycznego jest zapewnienie 
turystom realizacji wszelkich świadczeń niezbędnych do realizacji podróży tu-
rystycznej. Podstawowe formy obsługi są dość ściśle związane z poszczegól-
nymi etapami podróży turystycznej, obejmującymi: przygotowanie do podróży 
turystycznej, przejazd do miejsca docelowego, pobyt w miejscu recepcji tu-
rystycznej, przejazd powrotny do miejsca stałego zamieszkania, podsumowanie 
podróży turystycznej. 

Podstawowe znacznie dla realizacji wyjazdu ma etap przygotowania do 
podróży, podczas którego następuje wybór i kupno określonej imprezy. Na 

1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa–Poznań 2002, s. 26.

2  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 12.

3  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 290.
4  Tamże, s. 248.
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tym etapie do podstawowych form obsługi należy zaliczyć: świadczenie usług 
informacji, poradnictwa, pośrednictwa oraz organizację imprez turystycznych. 
Informacja występuje na wszystkich etapach podróży turystycznej, różny jest 
jednak jej rodzaj, zakres, forma i stopień niezbędności. Na etapie przygotowa-
nia wiadomości uzyskane przez potencjalnego turystę mają kluczowe znaczenie 
dla wyboru określonego rodzaju, terminu, charakteru oraz miejsca docelowego 
imprezy. Informacja jest niezbędna także później – podczas przejazdu i pobytu 
są to informacje dotyczące przebiegu imprezy oraz walorów turystycznych, po 
powrocie mogą być to informacje dotyczące nowych imprez organizowanych 
przez biuro lub warunków złożenia reklamacji. 

Istotną rolę odgrywa również poradnictwo, oznaczające pomoc w wyborze 
najlepszego (z punktu widzenia turysty) wariantu podróży. Efektem tej usługi 
powinno być przekonanie klienta, że jest w stanie określić, jaki rodzaj i kierunek 
wyjazdu jest dla niego najbardziej odpowiedni w danym czasie. 

Usługa pośrednictwa pojawia się z kolei w momencie, gdy turysta podejmie 
decyzję dotyczącą wyjazdu. Polega ona na stworzeniu kontaktu handlowego mię-
dzy producentami a nabywcami usług turystycznych. 

Usługi informacji, poradnictwa i pośrednictwa są ze sobą ściśle powiązane; 
mogą one być traktowane jako funkcje podstawowe, a także dodatkowe, związa-
ne na przykład z popularyzacją wybranych regionów turystycznych czy kreowa-
niem popytu na określone produkty turystyczne (lub ich elementy). Organizacja 
imprez turystycznych jest specyfi czną formą obsługi o charakterze pośrednim, 
obejmującą ogół czynności niezbędnych do przygotowania, oferowania i reali-
zacji imprezy. 

Na etapie przejazdu do miejsca docelowego (i z powrotem do miejsca sta-
łego zamieszkania) podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego obejmują: 
transport, opiekę pilota lub przewodnika oraz świadczenie informacji turystycz-
nej. Dla usług transportowych najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznego 
i wygodnego przemieszczenia się turysty z miejsca stałego zamieszkania do miej-
sca świadczenia imprezy turystycznej (i z powrotem). Informacje przekazywane 
przez pilota lub przewodnika mają charakter przypominający, a także krajoznaw-
czy. Usługi świadczone przez pilota mają na celu zapewnienie turystom opieki, 
poczucia bezpieczeństwa, informacji funkcjonalnej (dotyczącej realizowanej 
imprezy) i krajoznawczej (w ograniczonym zakresie) oraz sprawnej (i zgodnej 
z programem) realizacji imprezy. Do przewodnika należy przekazywanie wiedzy 
krajoznawczej oraz opieka nad grupą (w ograniczonym zakresie). Dodatkowymi 
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formami obsługi, które są uwarunkowane długością trwania podróży, mogą być 
usługi noclegowe i gastronomiczne. 

Na etapie pobytu w miejscu docelowym imprezy turystycznej podsta-
wowe formy obsługi ruchu turystycznego obejmują usługi noclegowe i gastro-
nomiczne, opiekę pilota rezydenta i przewodnika, transport oraz udostępnienie 
walorów turystycznych. Podstawową funkcją usług noclegowych i gastrono-
micznych jest zaspokojenie potrzeb fi zjologicznych turystów dotyczących snu, 
wypoczynku, potrzeb higienicznych, wyżywienia. Transport na tym etapie ma 
na celu zapewnienie sprawnego przemieszczania się w regionie recepcji tu-
rystycznej oraz dostępu do walorów turystycznych. Ten rodzaj usługi turystycz-
nej polega na zapoznaniu (o ile to możliwe – bezpośrednim) turystów z walorami 
turystycznymi, które są głównym celem ich wyjazdu. Podczas pobytu w miejscu 
recepcji turystycznej klienci biura podróży mogą również potrzebować obsługi 
w zakresie informacji, poradnictwa i pośrednictwa oraz usług o charakterze 
paraturystycznym (na przykład usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, 
służby zdrowia czy handlowe). Ważnym elementem są także usługi związane 
z zagospodarowaniem czasu wolnego obejmujące usługi kin, bibliotek, teatrów, 
dyskotek, sal wystawowych i inne. 

Etap podsumowania jest – niesłusznie – traktowany w obsłudze ruchu tury-
stycznego dość marginalnie, podczas gdy ma on duży wpływ na kształtowanie 
opinii turystów i ich przyszłe decyzje dotyczące wyjazdów turystycznych. Bra-
kuje form obsługi ze strony organizatorów, a możliwa byłaby np. organizacja 
spotkania towarzyskiego dla uczestników imprezy, połączonego z prezentacją 
slajdów, zdjęć, fi lmów i trofeów dotyczących zakończonej imprezy oraz nowych 
produktów turystycznych organizatora.

2. NOWE TRENDY W TURYSTYCE 
A FORMY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Głównym trendem we współczesnej turystyce (podobnie jak w całej gospo-
darce) jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, w którym zacho-
wana jest harmonia między potrzebami turystów, środowiska przyrodniczego 
i lokalnych społeczności. Turystyka zrównoważona (łagodna, przyjazna śro-
dowisku, zgodna z zasadami ekorozwoju) obejmuje wszystkie formy rozwoju, 
zarządzania i aktywności turystycznej, które podtrzymują ekologiczną, społeczną 
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i ekonomiczną integralność terenów, oraz zachowuje dla przyszłych pokoleń 
w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe5. Trend ten jest związany 
głównie ze stroną podażową turystyki, gdyż za realizację zasad zrównoważonego 
rozwoju turystyki odpowiadają podmioty zaangażowane w jej funkcjonowanie. 
Bezpośrednio i pośrednio oddziałuje on na poszczególne elementy obsługi ruchu 
turystycznego, przyczyniając się do rozszerzania stosowania rozwiązań pro-
ekologicznych przez podmioty świadczące usługi turystyczne, takie jak przed-
siębiorstwa transportowe, hotelarskie czy gastronomiczne. Może mieć on rów-
nież wpływ na edukację ekologiczną turystów i zwiększanie ich świadomości 
ekologicznej, na przykład przez takie nieskomplikowane działania, stosowane 
przez przedsiębiorstwa hotelarskie, jak wybór przez turystów między codzienną 
(zagrożenie dla środowiska) a rzadszą (ochrona środowiska) wymianą ręczników. 
Trend ten nie wpływa jednak na zmianę funkcji pełnionych przez poszczególne 
formy obsługi ruchu turystycznego. 

Pozostałe trendy we współczesnej turystyce są związane ze stroną popy-
tową turystyki i większość z nich przyczynia się do rozwoju form obsługi ruchu 
turystycznego lub rozszerzenia funkcji niektórych z jej elementów. Do modyfi -
kacji funkcji pełnionych przez poszczególne formy obsługi ruchu turystycznego 
przyczyniają się przede wszystkim trendy związane z: 
− zastępowaniem typowego produktu turystycznego 3 x S (sun, sea, sand) przez 

3 x E (entertainment, excitement, education) – zmiana oczekiwań turystów 
skutkuje poszukiwaniami nowych obszarów, atrakcji i produktów turystycz-
nych, obejmuje także nowatorskie wykorzystanie tradycyjnej infrastruktury 
turystycznej czy usług świadczonych na jej bazie;

− coraz wyraźniejszą polaryzacją upodobań turystów – równie szybko rośnie 
liczba turystów żądających coraz wyższego komfortu na wszystkich po-
ziomach i etapach podróży turystycznej, jak i osób chcących przeżyć nie-
powtarzalne sytuacje i poznać nieznane im kultury, co oznacza kreowanie 
produktów niekonwencjonalnych i trudnych do powtórzenia, wykorzystują-
cych tradycyjne elementy w nowatorski sposób;

− ciągłym wzrostem popytu na usługi turystyczne, który rośnie szybciej niż 
sam ruch turystyczny – jest to spowodowane wzrostem oczekiwań turystów, 
także w stosunku do standardowych elementów obsługi ruchu turystycznego, 
co oznacza, że podstawowe funkcje, takie jak w przypadku transportu – prze-

5  A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 37.
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wóz, a przypadku hotelu – nocleg, nie są wystarczające do zaspokojenia po-
trzeb turystów;

− silnym uzależnieniem destynacji turystycznych od aktualnej sytuacji poli-
tyczno-gospodarczej (zamachy terrorystyczne, konfl ikty zbrojne) i środowi-
skowej (katastrofy naturalne) na świecie, co przyczynia się do poszukiwa-
nia nowych atrakcji przyciągających turystów do regionów uznawanych za 
bezpieczne, dobrze jednak znanych, a przez to postrzeganych jako niezbyt 
interesujące;

− rozszerzaniem tak zwanej demokracji wypoczynkowej oznaczającej uczest-
nictwo w wyjazdach turystycznych grup społecznych, które wcześniej 
(z różnych przyczyn – zdrowotnych, technologicznych, psychologicznych) 
nie brały w nich udziału (osoby starsze, niepełnosprawne, z małymi dziećmi), 
nie mogą one korzystać ze wszystkich ze względu na ograniczenia, można 
jednak wykreować łatwo dostępne atrakcje na bazie podstawowych form ru-
chu turystycznego. 

Zaprezentowane trendy powodują poszerzanie funkcji pełnionych przez 
poszczególne formy obsługi ruchu turystycznego. Dotyczy to przede wszystkim 
transportu, usług noclegowych i gastronomicznych. Funkcje podstawowe tych 
form obsługi są niezmienne i oczywiste, jednocześnie możliwości ich wykorzy-
stania są dużo większe i na tyle zróżnicowane, że coraz częściej przewoźnicy 
i gestorzy bazy noclegowej lub gastronomicznej (albo organizatorzy turystyki) 
starają się, aby stanowiły atrakcję turystyczną6 lub były kluczowym elementem 
produktów turystycznych kreowanych na ich podstawie. 

3. PODSTAWOWE FORMY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO 
JAKO ATRAKCJE TURYSTYCZNE

3.1. Transport

Najwcześniej i najszybciej nastąpiło w turystyce rozszerzenie funkcji trans-
portu, który właściwie od początku – poza funkcją przewozową – był jedną 

6  Atrakcje turystyczne są pojmowane jako wszystkie elementy mogące przyciągnąć turystę, 
obejmując zarówno zabytki, jak i krajobraz, interesujące formy transportu, miejsca zakwatero-
wania, restauracje, warunki do uprawiania różnych form turystyki i związane z nimi przeżycia. 
M. Nowacki, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, w: Problemy turystyki 1–4, Instytut 
Turystyki, Warszawa 2007, s. 59–60.
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z atrakcji związanych z podróżą turystyczną. Współcześnie środki transportu 
coraz częściej stają się samodzielnymi atrakcjami turystycznymi, będącymi 
celem podróży turystycznych. 

Transport kolejowy

Wśród środków transportu najbardziej zróżnicowaną ofertą dysponuje 
transport kolejowy. Można w niej wyróżnić następujące rodzaje podróży:

Podróże kolejami wąskotorowymi

Koleje wąskotorowe były w Europie powszechne w XIX i na początku 
XX wieku, pełniły zróżnicowane funkcje od kolei przemysłowych, przez koleje 
lokalne i dojazdowe, do kolei leśnych, parkowych czy górskich. Dynamiczny 
rozwój bardziej efektywnych środków transportu spowodował zaniechanie prze-
wozów na liniach wąskotorowych w połowie XX wieku, ich zamykanie, a często 
także likwidację torowisk. Pod koniec XX wieku zaczęto jednak przywracać ruch 
kolei wąskotorowych na trasach, które nie uległy zniszczeniu, a ze względów 
historycznych lub krajobrazowych mogły stać się atrakcją dla turystów. 

W Europie do najbardziej popularnych należy niemiecka kolej wąskotorowa 
w górach Harzu (Harzer Schmalspurbahnen HSB) z kilkudziesięcioma czynnymi 
parowozami, kursująca na kilku trasach, między innymi z Wernigerode do Broc-
ken7. W Polsce funkcjonuje prawie 20 linii kolei wąskotorowych, z których za 
najbardziej atrakcyjne uznawane są: Górnośląska Kolej Wąskotorowa (najstar-
sza funkcjonująca nieprzerwanie kolej wąskotorowa na świecie)8, Bieszczadzka 
Kolej Leśna9 i Żnińska Kolej Powiatowa10.

Podróże kolejami na trasach historycznych 

Najbardziej znanym połączeniem w tej kategorii jest Orient Express – naj-
bardziej luksusowy pociąg pasażerski, który kursował pod szyldem między-
narodowej spółki Compagne Internationale des Wagons-Lits11. Pomysłodawcą 
i założycielem był Belg Georges Nagelmackers. Pierwszy kurs na trasie łączą-

7  www.hsb-wr.de.
8  www.sgkw.eu.
9  www.kolejka.bieszczady.pl.
10  www.paluki.pl.
11  www.orient-express.com.
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cej Paryż z Konstantynopolem (o długości 2880 km) odbył się 4 października 
1883 roku. Był to jedyny środek transportu łączący wówczas wschód i zachód 
Europy, uosobienie komfortu, luksusu i bogactwa. Komfortowe wagony sypialne 
i restauracyjne, słynące ze swej kuchni, służyły przede wszystkim osobom 
szlacheckiego pochodzenia, dyplomatom i ludziom biznesu. Na trasie z Paryża 
do Stambułu, przez Strasburg, Monachium, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt 
i Warnę, pociąg kursował w latach 1883–1914, 1919–1939 oraz 1945–1977. 
Ostatni regularny kurs Orient Expressu na trasie Paryż–Stambuł miał miejsce 
19 maja 1977 roku.

W latach osiemdziesiątych XX wieku prywatna spółka Venice-Simplon 
Orient Express odkupiła wszystkie oryginalne wagony Wagon-Lits z lat dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku, dokonała ich renowacji i doprowadziła do 
przywrócenia luksusowych przewozów koleją na historycznej trasie Paryż–Stam-
buł. Pierwszy przejazd odbył się na trasie Londyn–Wenecja 25 maja 1982 roku. 
Brak zgody na użytkowanie starej nazwy Orient Express spowodował jej zmianę 
na Venice-Simplon Orient Express. Obecnie pod tą nazwą funkcjonuje kilka luk-
susowych połączeń na różnych trasach (między innymi Londyn–Rzym, Rzym
–Wenecja, Wenecja–Budapeszt–Londyn), możliwa jest także podróż w większo-
ści oryginalną trasą z Paryża przez Budapeszt i Bukareszt do Stambułu12.

Podróże kolejami na trasach krajobrazowych

Trasy tego typu powstają najczęściej i łączą w sobie zazwyczaj kilka ele-
mentów decydujących o ich atrakcyjności: długość trasy, wyjątkowość krajo-
brazu obszaru, przez który prowadzi linia kolejowa, luksus wykorzystywanego 
taboru kolejowego, a często jego historyczny charakter. Funkcjonuje wiele tego 
typu połączeń, na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą), na przykład:
− EASTER AND ORIENTAL EXPRESS (południowo-wschodnia Azja) – od 

1993 roku realizowane są przewozy z wykorzystaniem nowoczesnego i hi-
storycznego taboru na kilkudniowych krajobrazowych trasach łączących 
Bangkok z Singapurem (ponad 2000 km), Vientian i Chiang Mai; zarządcą 
i właścicielem jest spółka Venice-Simplon Orient Express.

− ROVOS RAIL (Afryka Południowa), który funkcjonuje od 1989 roku – histo-
rycznym i luksusowym taborem (wagony powstały w 1911 roku w Europie, 
skąd przetransportowano je do Afryki Południowej) realizowane są połącze-

12  Ówczesna podróż wymagała jednak kilku przesiadek, dopiero od 1889 r. całą 67-godzinną 
podróż można było odbyć bezpośrednio.
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nia, których punktem początkowym jest Rovos Rail (położone około 20 km 
od Pretorii), a punkty docelowe sięgają od Cape Town (około 1600 km) po 
Daar Es Salaam, przebiegając przez wyjątkowo atrakcyjne krajobrazowo ob-
szary Afryki Południowej (wodospady Wiktorii, rezerwaty dzikich zwierząt). 
W zależności od trasy podróże trwają od doby do dwóch tygodni i obejmują 
przerwy na zwiedzanie interesujących obiektów i miejsc13.

− PeruRail (Ameryka Południowa) to przewoźnik kolejowy obsługujący po-
łączenia na linii południowoperuwiańskiej (Ferrocarril del Sur del Perú). 
Pociągi PeruRail są jedynym środkiem transportu umożliwiającym dojazd 
do Machu Picchu. PeruRail w 2008 roku realizowała połączenia na trasach 
Cuzco–Machu Picchu, Ollantaytambo–Machu Picchu, Poroy–Machu Picchu, 
Cuzco–Puno. Na pierwszych dwóch trasach oferowane są przejazdy pociąga-
mi czterech klas: najwyższej Hiram Bingham (nazwanej tak na cześć ame-
rykańskiego odkrywcy), średniej Vistadome, niskiej Backpacker oraz po-
ciągi lokalne przeznaczone dla Peruwiańczyków. Na najbardziej atrakcyjnej 
trasie Poroy–Machu Picchu kursuje tylko luksusowy Hiram Bingham14. 

− THE GHAN (The Afghan Express, Australia) – transkontynentalna linia ko-
lejowa o długości 2979 km łącząca Adelajdę przez Alice Springs z Darwin. 
Jej budowę rozpoczęto w 1878 roku w miejscowości Port Augusta, całość 
– ze względów fi nansowych – ukończono dopiero po 126 latach – w paź-
dzierniku 2003 roku. Skład pociągu liczy ponad kilometr, stanowią go dwie 
lokomotywy i około 40 wagonów; podróż trwa dwa dni15. 

− Kolej Transsyberyjska obejmuje sieć linii kolejowych zlokalizowanych głów-
nie w azjatyckiej części Rosji, wybudowanych w latach 1891–1916. Jest to 
najdłuższa linia kolejowa na świecie, która przekracza osiem stref czasowych, 
a całkowita długość torów wynosi 9288,8 km. Główny szlak to linia trans-
syberyjska Moskwa–Władywostok. Poza nim funkcjonuje także linia trans-
mandżurska pokrywająca się z linią transsyberyjską do miejscowości Tatar-
skaja (300 km na wschód od jeziora Bajkał) i biegnąca dalej do Pekinu oraz 
linia transmongolska pokrywająca się z linią transsyberyjską do Ułan Ude na 
wschodnim wybrzeżu Bajkału i biegnąca dalej do Ułan Bator i Pekinu16.

− W Europie także funkcjonuje wiele połączeń tego typu. Szczególnie dużo 
jest ich na obszarze alpejskim w Szwajcarii, wśród których najbardziej 

13  www.rovos.co.za.
14  www.perurail.com.
15  www.theghan.com.
16  www.transsyberyjska.pl.
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znane jest GLACIER EXPRESS, określany jako specjalny, najwolniej-
szy pociąg ekspresowy na świecie. Od ponad 75 lat linia ta łączy Zermatt 
z St. Moritz/Davos, widowiskowo przecinając Alpy ze wschodu na zachód. 
Na 270-kilometrowej trasie, której pokonanie komfortowymi, panoramiczny-
mi wagonami zajmuje około osiem godzin, mija się 91 tuneli i 291 mostów17. 
Do znanych kolejowych połączeń krajobrazowych w Europie należy także 
EL TRANSCANTABRICO w Hiszpanii, od 1983 roku kursujący wzdłuż wy-
brzeża Zatoki Biskajskiej18.

Podróże pociągami wielkich prędkości

Pociągi te osiągają prędkości maksymalne powyżej 300 km/h, prędkości 
handlowe wynoszą około 250 km/h. Należą do nich na przykład: TGV „Reseau”, 
„Duplex”, „Atlantique”, „Thalys” (Francja), „Eurostar” (Francja), „ICE1; 3” 
(Niemcy), „Shinkansen 500” (Japonia), AVE (Hiszpania)19.

Podróże drezynami 

W ostatnich latach pojawił się ruch propagujący turystykę drezynową, który 
odbywa się przeważnie na nieczynnych liniach kolejowych. Wykorzystywane są 
drezyny różnego typu (rowerowe, ręczne, mechaniczne). W Polsce działa kilka-
naście klubów drezynowych zajmujących się tego typu działalnością, na przykład 
Kolej Drezynowa przy Klubie Turystyki Kolejowej TENDRZAK w Gdańsku, 
Grodziska Kolej Drezynowa, Krzywińska Kolej Drezynowa, Puszczańska Kolej 
Drezynowa w Białowieży20.

Transport wodny

Transport wodny właściwie od momentu, gdy przestał pełnić główną funk-
cję transportową w podróżach międzykontynentalnych jest samodzielną atrakcją 
turystyczną. Można wyróżnić:

Rejsy luksusowymi statkami wycieczkowymi lub promami

Jednym z najsłynniejszych luksusowych statków pozostaje wycieczko-
wiec „Queen Mary 2”, który wypłynął w pierwszy rejs w styczniu 2005 roku 

17  www.glacierexpress.ch.
18  www.transcantabrico.feve.es.
19  Obsługa..., s. 126.
20  www.drezyny.pl.
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(z Southampton w Anglii do Fort Lauderdale na Florydzie)21. Jest to najdroższy 
na świecie statek cywilny, jaki kiedykolwiek pływał po oceanach. Jego atutem 
ma być przepych, wygoda oraz niepowtarzalna atmosfera. Jednorazowo może 
zabrać 2620 pasażerów i 1253 osoby załogi. Na 14 pokładach pasażerskich znaj-
duje się między innymi 15 restauracji i barów, pięć basenów, kasyno, teatr oraz 
planetarium. Statek kursuje 30 razy w roku na trasie Southampton–Nowy Jork22.

Żeglarstwo morskie (jachting) 

To forma turystyki o wieloletniej tradycji. Jachting polega na żeglowaniu od 
portu do portu, najczęściej w celach turystycznych lub wypoczynkowych. Jest 
szczególnie rozwinięty na akwenach morskich, położonych w ciepłych strefach 
klimatycznych, jak Morze Śródziemne czy Karaiby.

Rejsy na barkach (barging) 

To forma turystyki polegająca na podróżowaniu po kanałach śródlądowych 
i uregulowanych odcinkach rzek barką mieszkalną z własnym napędem. Bar-
ging jest szczególnie popularny na zachodzie Europy, gdzie istnieje dobrze 
rozwinięta sieć świetnie utrzymanych z bogatą infrastrukturą – przystosowaną 
także dla turystów barkujących – kanałów śródlądowych. Na południu Europy 
z kanałów można korzystać przez cały rok. Dodatkowym atutem jest fakt, że sys-
tem wszystkich kanałów zachodniej Europy stanowi całość, a wiele tras można 
pokonywać w pętli.

Rejsy szybkimi łodziami motorowymi, katamaranami

Transport lotniczy

W transporcie lotniczym sam przelot pozostaje dużą atrakcją turystyczną 
dla wielu osób, ze względu jednak na koszty rzadko turyści podróżują jedynie dla 
samego przelotu, jest on traktowany jako dodatkowa atrakcja związana z główną 
imprezą. W wysokich kategoriach cenowych również w transporcie lotniczym 
kreowane są jednak samodzielne atrakcje turystyczne, do których można zali-
czyć loty najnowocześniejszymi samolotami (lub pierwsze loty nowymi typami 

21  Obsługa..., s. 132.
22  www.qm2-uk.co.uk.
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samolotów) czy możliwość pilotowania jednostek powietrznych różnego typu, 
na przykład MIG-a 29 Fulcrum, po wcześniejszym kursie pilotażu.

W każdym sezonie turystycznym pojawiają się nowe propozycje wykorzy-
stania środków transportu jako atrakcji turystycznych i zbudowania na ich pod-
stawie samodzielnych produktów turystycznych. Można do nich zaliczyć: loty 
balonem, motolotnią czy szybowcem, jazda (po wcześniejszym przygotowaniu) 
pojazdami Formuły 1, TIR-ami, samochodami rajdowymi, terenowymi, luksuso-
wymi (Lamborghini, Porsche).

3.2. Hotelarstwo i gastronomia

W hotelarstwie i gastronomii zawsze istotne były kwestie związane 
z wyróżnieniem danego obiektu spośród innych, świadczących te same usługi na 
podobnym poziomie. Od niedawna widoczny stał się natomiast trend traktowa-
nia obiektów noclegowych jako samodzielnych atrakcji turystycznych lub nawet 
kompletnych produktów turystycznych (w przypadku przestrzeni o charakterze 
formalnym), gdzie funkcja noclegowa (gastronomiczna) jest tylko jedną z wielu, 
i często nie jest traktowana jako wiodąca. Z punktu widzenia tego trendu można 
wyróżnić różne typy noclegów.

Noclegi w obiektach zabytkowych i historycznych

W Polsce najczęściej są to obiekty usytuowane w zabytkowych pałacach, 
zamkach lub dworach o wysokim standardzie, przystosowane do obsługi tu-
rystyki biznesowej (w tym konferencyjnej). Indywidualizm rozwiązań archi-
tektonicznych i historia obiektu w połączeniu z wysoką jakością usług tworzą 
ich niepowtarzalny charakter. W naszym kraju w ciągu ostatnich 20 lat powstało 
wiele tego typu obiektów – niewielkie, o kameralnym charakterze, jak na przy-
kład Pałac Paulinum w Jeleniej Górze (około 50 miejsc), czy duże, jak Zamek 
Kliczków oferujący 219 miejsc w 89 pokojach (największa liczba miejsc nocle-
gowych w obiekcie zabytkowym w Polsce23). Na świecie obiekty tego typu 
znane są także z wizyt znanych osobistości lub ważnych wydarzeń związanych 
z historią, kulturą czy polityką. Można do nich zaliczyć hotel Ritz w Paryżu, 
funkcjonujący od 1898 roku, hotel Waldorf-Astoria w Nowym Jorku (1893) czy 
hotel Sacher w Wiedniu (1876).

23  www.kliczkow.com.pl.
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Noclegi w obiektach luksusowych

Od roku 2005 za najbardziej luksusowy hotel na świecie uznawany jest 
hotel Emirates Palace w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), którego 
standard określany jest jako siedmiogwiazdkowy. Wcześniej najbardziej luksuso-
wym hotelem był Burj Al. Arab (uruchomiony w 1999 roku) także w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich w Dubaju. Wśród hoteli zapewniających najwyższy 
poziom obsługi znajdują się obiekty nowoczesne, które już w założeniach pro-
jektowych są wyposażone we wszystkie wyznaczniki luksusu, także wiele hoteli 
historycznych, dopasowując się do obecnych wymagań (co w przypadku zabyt-
kowych budynków bywa często bardzo trudne), również dysponuje najwyższym 
pięciogwiazdkowym standardem i jest postrzeganych jako wyjątkowe połączenie 
luksusu, dobrego stylu, historii oraz wyjątkowej atmosfery. Takim jest z pewno-
ścią hotel Palace ulokowany w St. Moritz (Szwajcaria) w Alpach Szwajcarskich, 
który od powstania w 1896 roku jest synonimem luksusowego wypoczynku, 
szczególnie zimą.

Obiekty typu „wioski wakacyjne”

Idea wypoczynku w „wioskach wakacyjnych”, a co za tym idzie – tworze-
nia obiektów noclegowych nowego typu, przypisywana jest Belgowi Gérardowi 
Blitzowi, który w 1950 roku stworzył fi rmę zajmującą się organizacją wypo-
czynku w połączeniu z edukacją i sportem (Club Mediterranee)24. W tym samym 
roku powstała pierwsza „wioska wakacyjna” Alcudia na Balearach, w ramach 
której zaproponowano produkt typu all inclusive, czyli wszystko w cenie imprezy 
turystycznej. Oznaczało to powstanie samodzielnego produktu turystycznego na 
bazie usług noclegowych. 

Wioski wakacyjne to zamknięte, harmonijne architektonicznie osady wypo-
sażone we wszystko, co jest konieczne do spędzenia urlopu, czyli nie tylko 
nocleg i wyżywienie, ale także transport (do i z wioski), usługi sportowe i rekre-
acyjne, kluby dla dzieci. Turyście  oferuje się wszystkie rodzaje usług i atrakcji, 
wieczorny program rozrywkowy, możliwość zagospodarowania czasu wolnego, 
imprezy typu pikniki, rejsy łodziami, występy folklorystyczne. Infrastruktura tego 
typu obiektów jest bardzo bogata i zróżnicowana, obejmuje bowiem, poza obiek-
tami noclegowym, bary, restauracje, kompleksy basenowe, korty, boiska, ścianki 

24  B. Włodarczyk, Club Med jako przykład wiosek wakacyjnych z ofertą typu all inclusive, 
„Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 11, s. 10.
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wspinaczkowe, kręgielnie, pola golfowe, szkółki sportowe, gabinety odnowy 
biologicznej, punkty medyczne, sale koncertowe, fi tness center, biura turystyczne 
(oferujące zwiedzanie okolicy), sklepy, kantory, dyskoteki i kluby nocne. Poziom 
wyposażenia i form obsługi jest na tyle obszerny, że powoduje ograniczenie 
wypoczynku turysty do kompleksowego produktu turystycznego oferowanego 
w ich ramach, tworzą one bowiem przestrzeń tak zwanej turystyki formalnej, 
odizolowanej od warunków zewnętrznych i całkowicie wystarczalnej.

Obiekty unikatowe

W tej grupie znajdują się obiekty noclegowe z kategorii „naj”, która w więk-
szości przypadków, bez względu na rodzaj (budynki, osiedla, gatunki roślinne 
itp.), budzi zainteresowanie turystów. Są to: największy/najmniejszy, najwyższy, 
najwyżej/najniżej położony hotel, co można rozpatrywać w skali świata, kraju 
i regionu. Jednak za zdecydowanie bardziej interesujące uznawane są hotele ory-
ginalne, często o niepowtarzalnym charakterze, jak:
− Hotele lodowe, na przykład Iglu-Dorf (Szwajcaria) czy Ishotelet w Kirunie 

(Szwecja) – najzimniejszy hotel na świecie (temperatura nie wzrasta powyżej 
4 stopni Celsjusza)25.

− Hotele w jaskiniach, na przykład Beckham Creek Cave Haven i Kokopelli’s 
Cave Bed & Breakfast w USA, a także Gamirasu Cave Hotel w Turcji26.

− Hotele przenośne, na przykład hotel Movil (ogromna przyczepa samochodo-
wa, którą można przeciągnąć w dowolne miejsce i w ciągu 30 minut stworzyć 
przenośny hotel) czy Everland (jednopokojowy, przenośny hotel, w którym 
mimo kompaktowych rozmiarów umieszczono łazienkę, barek i łóżko king-
size)27.

− Hotele łączące funkcję noclegową z muzeum, na przykład Museumotel Uto-
pia (Râon-l’Etape, Francja), który swoim stylem nawiązuje do popartowego 
wzornictwa końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Kompleks dziewięciu bań-
kowatych budynków powstał w 1967 roku, jest wyposażony w meble i przed-
mioty przedstawiające historię wzornictwa, począwszy od lat pięćdziesiątych 
do lat siedemdziesiątych28. 

25  M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa, 
Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2005, s. 157.

26  www.pinger.pl.
27  www.pinger.pl.
28  www.pinger.pl.
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− Hotele o nietypowej architekturze, na przykład Kubuswoningen (Rotterdam, 
Holandia) – kubiczne domy położone w pobliżu zatoki zostały przekształco-
ne w hostel.

− Hotel podwodny Jules’ Undersea Lodge (Floryda, USA), położony siedem 
metrów pod wodą29.

Zaprezentowane przykłady obiektów hotelarskich w dużym stopniu rozsze-
rzają swoją tradycyjną funkcję obsługi turystów związaną ze świadczeniem usług 
noclegowych (i innych), budując swój wizerunek nie tylko jako doskonałego 
obiektu noclegowego, ale głównie atrakcji turystycznej, która niejako dodatkowo 
świadczy usługi noclegowe. Jest to istotne z punktu widzenia turysty masowego, 
który najczęściej nie jest klientem tego typu hoteli (w sensie korzystania z usług 
noclegowych), ale może stać się klientem z niego korzystającym jako atrakcji 
turystycznej. To oznacza, że może zwiedzić lub obejrzeć obiekt lub skorzy-
stać z niektórych usług tam oferowanych (na przykład śniadanie w hotelu Burj 
Al. Arab).

W przypadku obiektów gastronomicznych trudno znaleźć przykłady zakła-
dów, które modyfi kowałyby swoją główną funkcję żywieniową. Jest wiele obiek-
tów przywołujących historyczną przeszłość i niezwykłych gości, na przykład 
Cafe Florian w Wenecji działająca od 1720 roku, restauracja Le Procop – daw-
niej kawiarnia – najstarsza w Paryżu, założona w 1686 roku, czy Jama Michali-
kowa w Krakowie, są lokale tematyczne, na przykład literackie (Cafe Hawelka 
w Wiedniu), teatralne czy policyjne (kawiarnia Komisariat w Warszawie). Wydaje 
się jednak, że różnicowanie obiektów gastronomicznych ma na celu przede 
wszystkim odróżnienie się od konkurencji, a nie budowanie nowych funkcji jako 
atrakcji turystycznych.

Podsumowanie

Nowe trendy we współczesnej turystyce, szczególnie te związane z dywer-
syfi kacją i rozszerzaniem skali potrzeb zgłaszanych przez turystów, są przyczyną 
poszukiwania sposobów na zwiększenie atrakcyjności oferty produktowej nie 
tylko przez wykorzystanie nowych obszarów turystycznych czy propozycje coraz 
to nowych form spędzania czasu przez turystów, ale także przez modyfi kację 
funkcji pełnionych przez poszczególne formy obsługi ruchu turystycznego. Doty-

29  M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo..., s. 158.
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czy to przede wszystkim transportu i usług noclegowych, których podstawowe 
funkcje są niezmienne i oczywiste, a jednocześnie możliwości ich wykorzystania 
są dużo większe. Są one na tyle zróżnicowane, że coraz częściej przewoźnicy 
i gestorzy bazy noclegowej lub gastronomicznej (albo organizatorzy turystyki) 
starają się, aby stanowiły atrakcję turystyczną lub były kluczowym elementem 
produktów turystycznych kreowanych na ich podstawie. 

Najszerszą ofertą mają przewoźnicy, proponując wiele atrakcji związanych 
z usługami przewozowymi lub nawet produkty turystyczne w całości oparte 
na atrakcyjności środka przewozowego. W ostatnich latach również gestorzy 
bazy noclegowej oferują wiele usług dodatkowych, zdecydowanie rozszerzają-
cych funkcje podstawowe – przede wszystkim wioski wakacyjne oraz obiekty 
luksusowe.

MODIFICATION OF THE FUNCTIONS ACTED 
BY THE BASIC FORMS OF TOURISM SERVICES 

Summary  

New trends in contemporary tourism, particularly those related to the diversifi cation 
and expansion of the scale of the needs reported by tourists, are responsible for a process 
of seeking ways to increase the attractiveness of tourism product, not only through the 
use of new tourism areas or proposals for new forms of leisure, but also by modifying the 
functions of the various tourism services. This mainly concerns the transport and accom-
modation services, whose core functions are stable and clear, but the possibilities of their 
use are far greater. These additional opportunities are so diverse that more and more 
operators and administrators of accommodation or catering industry (or tour operators) 
endeavor to make from a simple service a tourist attraction or to make a service a core ele-
ment of a total tourism product. The broadest range of services offer carriers which include 
a lot of attractions related to their services, or even the whole tourist products based on the 
attractiveness of the transport means. In recent years, the administrators of accommoda-
tion offer a wide range of additional services to extend the basic functions associated with 
a core service, this concerns mainly the summer villages and luxury hotels.

Translated by Beata Meyer
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KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 
W POLSCE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH TEORII 

WZROSTU GOSPODARCZEGO I ROZWOJU 

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat światowa gospodarka turystyczna 
doświadczyła dynamicznego rozwoju, stając się jedną z „sił napędowych” ogól-
nego wzrostu gospodarczego. Rozwojowi towarzyszyło i towarzyszy wiele prze-
mian, tak w sferze popytu, jak i podaży turystycznej.

Głównym celem artykułu jest zaproponowanie podstawowych kierunków 
rozwoju gospodarki turystycznej – ram dla szczegółowych koncepcji, na podsta-
wie przeglądu współczesnych teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego. Dodat-
kowym celem rozważań jest przedstawienie ogólnych wytycznych dla polityki 
turystycznej w Polsce wynikających z teorii i koncepcji ekonomicznych podej-
mujących tematykę wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego.

W niniejszym artykule pojęcie „gospodarka turystyczna” jest zbieżne z okreś-
leniem „gospodarka” ujmowanym w literaturze ekonomicznej1. Z tego względu 

1  Często termin „gospodarka” jest używany zamiennie z pojęciem „system gospodarczy” 
(Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 12). Opis gospodarki niejednokrotnie jest poprzedzony rozważaniami na temat gospodaro-
wania i procesu gospodarowania. (Inne pozycje: N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, 
Warszawa 2009, s. 34–49; E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1998, s. 14–15; 
Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 16). 
Istotę pojęcia „gospodarka” przedstawiają także szeroko opisywane modele, m.in. model okrężne-
go obiegu dochodów. 
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można określić, iż gospodarka turystyczna jest to całokształt warunków material-
nych, instytucjonalnych, społecznych, politycznych oraz reguł i mechanizmów 
gospodarowania w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji w celu 
realizacji zapotrzebowania zgłaszanego przez turystów. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na rozróżnienie między terminami „wzrost gospodarczy” i „rozwój gospo-
darczy”. Wzrost gospodarczy jest pojęciem węższym i dotyczy mierzalnych 
elemen tów gospodarki, to jest wzrostu produkcji, dochodów, zatrudnienia, inwe-
stycji itp. Rozwój gospodarczy obejmuje natomiast, oprócz zmian ilościowych 
podstawowych wielkości makroekonomicznych, jeszcze zmiany jakościowe 
i strukturalne, które można by określić jako postęp cywilizacyjny. W tym znacze-
niu często używany jest termin „rozwój społeczno-gospodarczy”.

Artykuł jest wynikiem analizy literatury na temat wzrostu gospodarczego 
i rozwoju, a także obserwacji i syntezy w sferze rozwoju gospodarki tu - 
rystycznej.

1. KONCEPCJE (TEORIE) WZROSTU GOSPODARCZEGO I ROZWOJU 
A KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE

Współczesne modele2 wzrostu gospodarczego można podzielić na3

− Neoklasyczne – model wzrostu R. Solowa i jego modyfi kacje prezento-
wane między innymi w pracach N.G. Mankiwa, E.S. Phelpsa, D. Romera, 
D.N. Weila, traktujące postęp techniczny czy oszczędności jako czynniki eg-
zogeniczne.

− Modele wzrostu endogenicznego (powstałe w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku)4, określane także jako nowa teoria wzrostu 
– model R.E. Lucasa (obejmujący oprócz kapitału rzeczowego także kapi-
tał ludzki), P.M. Romera (rozwinięcie wątków efektów rozpowszechniania 

2  Termin model używa się w znaczeniu „mniej pełna forma teorii”. Za: J. Szumilak, Zasady 
marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, „Ekonomista” 2001, nr 5, s. 673–685. 

3  T. Tokarski, Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego, w: Eko-
nomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 40 i Innowacyjność w Polsce w ujęciu 
regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Insty-
tut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 8. 

4  Badane są nowe czynniki wzrostu, takie jak kapitał ludzki, postęp technologiczny, kapitał 
społeczny, instytucje, polityka państwa, nowe idee. Źródło: B. Liberda, E. Maj, Idee i nowoczesny 
wzrost, www.pte.pl, 22.07.2009 i M. Woźniak, Wzrost gos podarczy. Podstawy teoretyczne, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004. 
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wiedzy5 w miejscach koncentracji przedsiębiorstw, rola działalności badaw-
czo-rozwojowej), model wpływu polityki fi skalnej na wzrost gospodarczy 
R.J. Barro6. Ogólnie modele te odwołują się do potrzeby wykorzystania włas-
nych zasobów środowiska przyrodniczego, ekonomicznego, instytucjonal-
nego, społecznego i kulturowego, kompetencji i umiejętności społeczności 
lokalnej. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania problematyką 
wpływu obecności lub braku pewnych instytucji, ich jakości i stabilności, a także 
charakteru przyjętych rozwiązań na trajektorie wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
Badania teoretyczne i empiryczne rozwinęły się w tym zakresie przede wszyst-
kim na gruncie neoklasycznej ekonomii politycznej i nowej ekonomii instytucjo-
nalnej (tabela 1).

Tabela 1

Czynniki rozwoju gospodarczego w zależności od horyzontu czasowego

Horyzont 
czasowy

 (w latach)
Czynniki Teorie najlepiej wyjaśniające 

rozwój gospodarczy

100–1000 czynniki instytucjonalne o charakterze 
nieformalnym: zwyczaje, tradycje, toż-
samość, zaufanie, normy religijne

teorie socjologii ekonomicznej 

10–100 czynniki środowiska instytucjonalnego: 
polityka, prawo, biurokracja

teoria praw własności
pozytywna teoria polityki (neokla-
syczna ekonomia polityczna) 

1–10 czynniki związane z rządzeniem, 
z zawieraniem kontraktów

teoria kosztów transakcyjnych

ciągły optymalna alokacja zasobów 
i zatrudnienie

ekonomia neoklasyczna i teoria 
agencji (teoria pryncypał–agent) 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie O.E. Williamson, The New institutional eco-
nomics: taking stock, looping ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, 
Vol. XXXVIII, s. 595–613.

5  Gospodarka turystyczna z jednej strony jest odbiorcą postępu techniczno-organizacyjnego, 
a z drugiej – ogniwem dyfuzji innowacji, która przyczynia się do wzrostu i rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Za: Zrozumieć wzrost gospodarczy, OECD, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 
s. 35.

6  Równie ważnym nurtem rozważań są kwestie wpływu polityki pieniężnej (pieniądza), a ogól-
niej funkcjonowania rynków pieniężnych i kapitałowych na wzrost gospodarczy. Warto w tym 
miejscu przypomnieć pierwsze prace z tego zakresu A. Leijonhufvuda, K. Wicksella, E. Lindahla, 
F.A. Hayeka, D. Laidlera, E. Lundberga, J.R. Hicksa, D.H. Robertsona. Problematyka ta nabie-
ra, ze względu na obecny, ogólnoświatowy kryzys fi nansowy, szczególnie dużego znaczenia. Za: 
K. Malaga, O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, s. 12, www.pte.pl, 
23.07.2009.
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Koncepcje rozwoju gospodarki turystycznej na ogół nie mają charakteru 
samoistnego, lecz znajdują teoretyczne oparcie w uniwersalnych koncepcjach 
wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie na szczeblu regional-
nym i lokalnym7. Przykładowo, badania nad zidentyfi kowaniem faz rozwoju 
turystyki bazowały na koncepcji W. Rostowa. Najczęściej przytaczaną w tej 
dziedzinie jest koncepcja R.W. Butlera, który wyróżnił sześć faz rozwojowych 
miejsca recepcji turystycznej: eksploracja, wprowadzenie, rozwój, konsolida-
cja, stagnacja i upadek lub ożywienie8. Ważnym nurtem badań – powiązanym 
z poprzednim – jest problem lokalizacji inwestycji, w tym także turystycznych. 
Duży dorobek w tej dziedzinie ma W. Christaller, który stwierdził, iż dane miej-
sce, rodzaj turystów, ich doświadczenia, zaangażowanie ludności miejscowej 
zmieniają się w czasie9. Rozwój turystyki ujmowany jest także w kategoriach 
funkcjonalnych przestrzeni turystycznej. Duży wkład w ten nurt badań wniósł 
S. Liszewski, identyfi kując cztery rodzaje przestrzeni w wyniku rozwoju tu-
rystyki: eksploracji, asymilacji, kolonizacji i urbanizacji turystycznej. Wśród teo-
retyków dominuje pogląd, iż przebieg tego procesu zależy właściwie od poziomu 
rozwoju cywilizacyjnego danego kraju, specyfi ki systemu społeczno-gospodar-
czego, a także od jego charakteru (kraj emisyjny czy recepcyjny ruchu turystycz-
nego). Szczególnie prace D. Pierce’a pokazały, że rozwój turystyki ma wiele 
wymiarów – socjalny, społeczny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny, a także, 
że nie zawsze musi mieć on charakter pozytywny, tak w sferze ekonomicznej, jak 
i przyrodniczej10, głównie w krajach i regionach słabo rozwiniętych, które pełnią 
funkcje recepcyjne11. Pierwsze dysfunkcje rozwoju turystyki wynikające z opar-
cia rozwoju gospodarczego wyłącznie na sektorze turystycznym zaobserwowano 
już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku12. Innym 

7  Z uwagi na charakter procesów i zjawisk o charakterze turystycznym.
8  Szerokie omówienie tej koncepcji można znaleźć w: Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 38–40.
9  P. Mason, Tourism impacts, planning and management, Elsevier, Oxford-Burlington 2003, 

s. 21.
10  Do lat 60. XX w. traktowano turystykę jako przemysł wręcz czysty. Za: P. Shackleford, Sus-

tainable tourism in the post Rio context: principles and programmes, „World Conference on Sus-
tainble Tourism”, Lanzarote 1995. 

11  Na podstawie W. Alejziak, Geneza i rozwój teorii turystyki, „Folia Turistica” 1998, nr 4, 
s. 1–21; A. Kowalczyk, Geografi a turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 46.

12  Więcej na temat dysfunkcji w krajach o monokulturze turystycznej patrz: M. Jasiński, Aspek-
ty monokulturowe gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe nr 20, Kolegium Gospodarki Świa-
towej SGH, Warszawa 2006, s. 96.
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niekorzystnym zjawiskiem jest to, że koszty inwestycji turystycznych są wysokie 
i często ponoszone przez kapitał zewnętrzny, pochodzący z krajów wysoko roz-
winiętych, co implikuje „wyciekanie” zysków poza dany obszar recepcyjny13.

Współczesne teorie rozwoju gospodarczego pokazują turystykę jako 
czynnik tego procesu na poziomie regionalnym. W tabeli 2 pokazano wybrane 
aspekty koncepcji, które charakteryzują rozwój turystyki.

Obecnie zagadnienia rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce są ściśle 
powiązane z gospodarką turystyczną, która stanowi dla wielu jednostek samorzą-
dowych ważny czynnik rozwoju14. Do głównych korzystnych zjawisk rozwoju 
turystyki w regionach o charakterze ekonomicznym należą przede wszystkim:
1. Zwiększanie kapitału społecznego w regionach przyjmujących turystów. 

Komplementarność i złożoność produktu turystycznego powoduje koniecz-
ność współpracy w obszarze recepcji turystycznej. 

2. Zapobieganie deprecjacji kapitału ludzkiego przez ograniczanie długotrwałe-
go bezrobocia na obszarze recepcji turystycznej, a w regionach emisyjnych 
turystyka przyczynia się do podnoszenia jakość kapitału ludzkiego, wpływa-
jąc na stan zdrowotności społeczeństwa15.

3. Ograniczanie kosztów pomocy społecznej i opieki socjalnej w jednostkach 
koncentracji ruchu turystycznego.

4. Zwiększenie wartości dodanej w gospodarce krajowej16 i regionalnej.

13  Więcej na ten temat: M. Derek, Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka 
a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 2, s. 112–127.

14  Przykładowo, w strategiach rozwoju większości polskich województw turystyka jest wymie-
niana jako jedna z dziedzin gospodarki przyczyniających się ich rozwoju.

15  Na podstawie m.in. badań zaprezentowanych przez J. Berbekę. J. Berbeka, Poziom życia 
ludności a wzrost gospodarczy w krajach UE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 2006, s. 39–41.

16  Według PIT wkład gospodarki turystycznej w tworzenie PKB oszacowano w 2006 r. na po-
ziomie przekraczającym 6%. Ze statystyk budżetowych polskiej gospodarki wynika, że wydatki 
cudzoziemców w Polsce wyniosły 22,4 mld zł, w tym ponad 4 mld zł na żywność. Polacy przezna-
czyli na podróże krajowe 18,9 mld zł i 6,8 mld zł na zagraniczne. Na wyjazdy służbowe wydano 
13,9 mld zł. Łącznie wpływy z gospodarki turystycznej wyniosły około 64,7 mld zł. Zatrudnie-
nie w tym sektorze przekracza milion pracowników. Dodatkowo każde miejsce pracy w turystyce 
tworzy od 3 do 4 miejsc pracy w infrastrukturze towarzyszącej. Źródło: http://www.tur-info.pl, 
30.07.2010.
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Tabela 2

Turystyka jako czynnik rozwoju na poziomie regionalnym17

Składniki rozwoju
Główne koncepcje rozwoju

modernizacja17 strukturalizm 
(zależność) neoliberalizm rozwój 

alternatywny

Skala i kontrola rozwoju

Orientacja
Skala rozwoju
Tempo rozwoju
Planowanie
Zaangażowanie 
lokalne
Własność
Rodzaj 
zakwaterowania
Transfer 
technologii
Rozkład 
przestrzenny
Typ turystyki

gospodarka
wielka
szybkie
odgórne

ograniczone
zagraniczna

enklawa

wysoki

skoncentrowany
masowy

gospodarka
wielka/mała
szybkie
odgórne

wysokie 
lokalna

mieszane

mieszany

zmienny
mieszany

gospodarka
wielka
szybkie
odgórne

ograniczone
zagraniczna

enklawa

wysoki

skoncentrowany
masowy

zrównoważenie
mała
rosnące
oddolne

wysokie
lokalna

mieszane

mieszany

rozproszony
specjalny 

Więzi ze środowiskiem i społeczeństwem

Wykorzystanie 
zasobów
Ochrona 
środowiska
Integracja
Więzi między-  
sektorowe
Świadomość 
kulturowa
Rozwój 
instytucjonalny
Dopasowanie 
do miejsca

wysokie

niska
niska

słabe

eksploatacyjna

niski

niskie

wysokie/
niskie

mieszana
wysoka

silne

ochronna

wysoki

wysokie

wysokie

niska
niska

słabe

eksploatacyjna

niski

niskie

niskie

wysoka
wysoka

silne

ochronna

wysoki

wysokie

Źródło: R. Shapley, D.J. Telfer, Tourism and development, Channel View Publications, 
Clevedon 2002, s. 63. 

17  W obrębie paradygmatu modernizacyjnego mieszczą się następujące koncepcje: model 
stadiów wzrostu W. Rostowa, różne odmiany tzw. teorii trzech sektorów, koncepcje trzech fal 
A. Toffl era, teoria konwergencji, teoria strukturalnej dyferencjacji N. Smelsera. Modernizacja jest 
traktowana jako proces wielowymiarowy – o charakterze gospodarczym, technologicznym, poli-
tycznym, społecznym, kulturowym, a także liniowym. Podstawowym założeniem jest, że moderni-
zacja pojawia się zawsze w sytuacji kontaktu społeczeństw niezmodernizowanych (tradycyjnych) 
ze względnie zmodernizowanymi (nowoczesnymi). Za: Czynniki wzrostu gospodarczego, red. 
M. Haffer, W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 
2004, s. 41. Turystyka zajmuje w nich ważne miejsce jako jeden z czynników powodujący taki 
kontakt. 
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W latach osiemdziesiątych długotrwałe debaty nad alternatywnymi (w sto-
sunku do ujęć występujących w neoklasycznej teorii ekonomii i polityce gospo-
darczej) sposobami podejścia do wzrostu i rozwoju ekonomicznego doprowadziły 
do pojawienia się koncepcji wzrostu trwałego (długotrwałego, permanentnego) 
i samopodtrzymującego się (sustainable development)18. 

Dotychczasowy, masowy rozwój turystyki, której fenomen obserwujemy od 
połowy XX wieku19, pociągający za sobą istotny wzrost jej znaczenia gospodar-
czego w europejskich krajach i regionach (w 2006 roku turystyka generowała 
około 6% obrotów międzynarodowych20, a szeroko rozumiana gospodarka tury-
styczna – według Komisji Wspólnot Europejskich21 – ponad 10% PKB i 12% 
zatrudnienia w Europie22), przyczynił się do wystąpienia istotnych, negatyw-
nych skutków, przede wszystkim w środowisku przyrodniczym i społecznym23. 
W związku z tym w ostatnich latach wyłania się koncepcja zrównoważonego 
rozwoju turystyki, która zakłada dążenie do takiego zarządzania wszystkimi 
zasobami, aby możliwe było zaspokojenie potrzeb gospodarczych, społecz-
nych i estetycznych, przy jednoczesnym zachowaniu integralności kulturowej, 
procesów ekologicznych, zróżnicowania biologicznego i ochrony istot żywych. 
Zrównoważony rozwój w turystyce wychodzi naprzeciw potrzebom dzisiejszych 
turystów i regionów przyjmujących oraz otwiera perspektywy na przyszłość24.

18  Za twórców tej koncepcji rozwoju gospodarczego uważa się D. Pearce’a, E. Barbiera, A. Mar-
kandya i R. Tumera. W prostej linii nawiązuje ona do raportów Klubu Rzymskiego, a szczególnie 
do raportu dotyczącego granic wzro stu gospodarczego, proponującego zerowy wzrost gospodar-
czy, gdy tylko taki wzrost zahamuje degradację środowiska naturalnego człowieka. 

19  Początek rozwoju turystyki na skalę masową nastąpił w latach 50. XX w. w wyniku znaczne-
go postępu w infrastrukturze i środkach transportu, polityki poszczególnych krajów mającej na celu 
intensyfi kację udziału społeczeństwa w turystyce i programu Banku Światowego, który wspierał 
rozwój turystyki dającej stałe zatrudnienie, w założeniu niewykwalifi kowanym i słabo wykształ-
conym pracownikom, w nowo utworzonych po II wojnie światowej krajach (przede wszystkim 
byłych koloniach państw europejskich). Głównym podejściem do rozwoju turystyki było w tym 
czasie traktowanie jej jako źródła dochodu i podstawowej dziedziny w strukturze gospodarki 
w państwach – peryferiach jako miejscach recepcji turystycznej. Koncepcja ta była rozwijana 
w ramach strukturalnych teorii rozwoju, które były połączone z keynesizmem.

20  Źródło: www.world-tourism.org, 28.07.2009.
21  Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, komunikat Komisji WE, 

Bruksela 2007, s. 2, KOM (2007) 621, wersja ostateczna.
22  Źródło: www.etc-corporate.org, 29.07.2009.
23  Do lat 60. XX w. traktowano turystykę jako przemysł wręcz czysty. Za: P. Shackleford, Sus-

tainable tourism in the post Rio context: principles and programmes, „World Conference on Sus-
tainble Tourism”, Lanzarote 1995.

24  Agenda 21 for tourism and travel industry, WTO, Madrid 1996, s. 30.
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Idea zrównoważonego rozwoju turystyki opiera się na trzech fi larach:
1. Efektywność ekonomiczna – zysk dla zbiorowości z turystyki, uwzględniają-

cy koszty społeczne i środowiskowe.
2. Troska o środowisko – ochrona naturalnych nieodnawialnych zasobów, zmi-

nimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
3. Równowaga społeczno-kulturowa – tworzenie nowych miejsc pracy, wkom-

ponowanie rozwoju turystyki w tradycję i historię obszaru, aktywne działania 
podnoszące jakość życia.

Podstawowym dokumentem Unii Europejskiej zawierającym najważniejsze 
kierunki i zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej jest Agenda 
dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej. Komisja Wspólnot 
Europejskich przedstawiła dziewięć zasad, jej zdaniem najważniejszych:
– zastosowanie całościowego i zintegrowanego podejścia – zróżnicowane dzia-

łania w obrębie turystyki i jej integracja ze środowiskiem lokalnym,
– planowanie długoterminowe – działania powinny być kontynuowane w dłu-

gim okresie, także z myślą o przyszłych pokoleniach,
– osiągnięcie odpowiedniego tempa i rytmu rozwoju – rozwój turystyki powi-

nien być dostosowany do (powinien uwzględniać) specyfi ki charakteru zaso-
bów i potrzeb wspólnot lokalnych,

– zaangażowanie wszystkich podmiotów – wszystkie lokalne podmioty zainte-
resowane rozwojem turystyki powinny być włączone w proces podejmowa-
nia decyzji, praktycznie wdrażane i uwzględnione w wynikach,

– zastosowanie najlepszej dostępnej wiedzy – powszechne wykorzystanie in-
formacji dotyczących trendów i sposobów oddziaływania turystyki w całej 
Europie,

– zminimalizowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem (zasada przezorności) 
– ważna jest ocena działań oraz przedsięwzięcia zapobiegające powstawaniu 
szkody dla środowiska przyrodniczego i społeczności, dbanie o bezpieczeń-
stwo ludzi i ich mienia,

– odzwierciedlenie wpływu w kosztach (zasada: zanieczyszczający płaci) 
– ceny powinny odzwierciedlać rzeczywisty koszt społeczny działań pro-
dukcyjnych i konsumpcyjnych,

– wyznaczanie i przestrzeganie ograniczeń, kiedy jest to wskazane – głównie 
ograniczenia natężenia ruchu i zasięgu przestrzennego,
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– podejmowanie stałego monitoringu – prowadzenie działań kontrolnych 
w sposób ciągły i umożliwiający wprowadzanie zmian i udoskonaleń25.

W praktyce konieczne jest uwzględnienie dwóch wymiarów zrównoważe-
nia turystyki, a mianowicie: 
– Wewnętrznego, oznaczającego rozwój takich rodzajów (i form) turystyki 

i przy wykorzystaniu takich narzędzi, które w długim okresie przyniosą naj-
bardziej korzystny bilans zysków i strat w sferze gospodarczej, społeczno-
-kulturowej i przyrodniczej. Oznacza to, że zrównoważenia wymaga sam 
proces rozwoju turystyki26, mowa jest o ustaleniu rodzajów turystyki i respek-
towaniu zasad ich współistnienia w określonym środowisku (przykładowo 
zagospodarowanie dla turystyki narciarskiej winno być tak wkomponowane 
w szeroko rozumiane środowisko, aby dodatkowo nie obniżało walorów dla 
turystyki pieszej).

– Zewnętrznego, oznaczającego zintegrowanie turystyki z rozwojem społecz-
no-gospodarczym obszaru i wybrania, po przeprowadzeniu rzetelnego ra-
chunku ekonomicznego i sozologicznego, właściwej ścieżki rozwoju opartej 
na podejściu zintegrowanym. Struktura i funkcje turystyki powinny wynikać 
z całości i przyczyniać się do budowania – wnosić wkład w rozwój całego 
systemu – obszaru.

Liczne studia dokumentów planistycznych w Polsce pokazują, iż zagadnie-
nie zrównoważonego rozwoju turystyki traktowane jest często deklaratywnie, 
ogólnikowo, bez określania narzędzi, wskaźników, norm i standardów, konkret-
nych rozwiązań i wskazania podmiotów odpowiedzialnych wraz z podziałem 
zadań (oprócz wymaganych obecnie ocen oddziaływania na środowisko itp. 
dokumentów). Innym mankamentem systemu jest brak określenia efektywności 
działań i realności fi nansowej opracowań strategicznych27.

Modele endogenicznego wzrostu gospodarczego dały teoretyczne podstawy 
do budowy modeli gospodarki opartej na wiedzy28, wyznaczając drugi z propo-
nowanych kierunków rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce.

25  Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, komunikat Komisji WE, 
Bruksela 2007, KOM (2007) 621, wersja ostateczna, s. 2–9.

26  W procesie rozwoju największe obciążenia  (40–60%) turystyki wynikają z transportu tu-
rystów z miejsc ich zamieszkania do miejsc recepcji, 20–30% wynika z aktywności sektora obsługi 
ruchu turystycznego w miejscu recepcji i 20–30% to obciążenia związane z aktywnością samych 
turystów. Szerzej: J. Majewski, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona, w: Zrównowa-
żony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008, s. 194.

27  Wniosek z analizy wyników badań przedstawionych w: Zrównoważony rozwój turystyki...
28  Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 2007, s. 11. 
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Na podstawie dokumentów Banku Światowego i OECD dotyczących 
gospodarki opartej na wiedzy można wskazać następujące podstawowe fi lary 
gospodarki turystycznej wykorzystującej wiedzę o regionie29:
1. System innowacyjności – działania ze strony przedsiębiorstw polegają głów-

nie na  wprowadzaniu nowych technologii – oprogramowania komputerowe-
go, nowych procesów usługowych i nowych produktów, zadania ze strony 
podmiotów władzy regionalnej i lokalnej koncentrują się natomiast wokół 
tworzenia klimatu innowacyjności i wspierania działań ośrodków nauko-
wych i badawczo-rozwojowych (również zajmujących się rozwojem tury-
styki), szkoleniowych, organizowanie instytucji wspomagających przedsię-
biorczość lokalną, w tym turystyczną, rozwijanie sieci wymiany informacji 
i transferu innowacji. 

2. System edukacyjny i doskonalenie systemu kształcenia o charakterze tury-
stycznym w regionie (ośrodki naukowe prowadzące programy na kierunkach 
czy specjalnościach związanych z turystyką, odpowiednie programy naucza-
nia, nowe metody i techniki dydaktyczne, na przykład e-learning, zastosowa-
nie nowoczesnych technologii w nauce i edukacji turystycznej).

3. System informacyjno-komunikacyjny w regionie (wykorzystanie Internetu 
w systemie informacji turystycznej, tworzenie portali turystycznych do budo-
wania komunikacji z mieszkańcami i potencjalnymi inwestorami turystycz-
nymi).

4. Zarządzanie wiedzą na poziomie przedsiębiorstw turystycznych (określenie 
źródeł wiedzy zewnętrznej i wewnętrznej, narzędzi tworzenia i dzielenia się 
wiedzą w przedsiębiorstwach turystycznych, podnoszenie kwalifi kacji pra-
cowników w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w turysty-
ce).

5. Zarządzanie wiedzą i informacją na poziomie lokalnym i regionalnym (przy-
gotowanie służb podejmujących kompleksowo zagadnienie GOW, ustanowie-
nie stanowiska – jednostki zajmującej się wdrażaniem zasad społeczeństwa 
informacyjnego, wprowadzanie e-administracji, wspieranie przedsięwzięć 
innowacyjnych w zastosowaniu nowoczesnych technologii w turystyce).

29  Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy (GOW) jest ważną cechą ścieżki rozwoju 
i przedmiotem badań m.in. OECD i Banku Światowego, która podkreśla nowe funkcje szczebla re-
gionalnego w krzewieniu innowacji, rozwoju edukacji, poprawie warunków do większej wydajno-
ści i racjonalności ekonomicznej. UE także podkreśla wagę rozwoju innowacyjności na poziomie 
regionalnym, wspierając regionalne strategie i systemy innowacyjności.  
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6. Otoczenie instytucjonalno-biznesowe (inkubatory przedsiębiorstw, cen-
tra wspierania biznesu, centra innowacji i przedsiębiorczości zajmujące się 
szkoleniami, prowadzeniem doradztwa, oceniające projekty inwestycyjne, 
w tym turystyczne, funkcjonowanie sieci klastrów30 i partnerstw w dziedzinie 
tworzenia regionalnego produktu turystycznego)31.

Obecnie koncepcje endogeniczne zyskują na znaczeniu w porównaniu 
z neoklasycznymi teoriami rozwoju, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w praktyce rozwoju gospodarki turystycznej. Kierunkiem wyznaczającym ramy 
jej rozwoju może być dążenie do zrównoważonej gospodarki turystycznej opartej 
na wiedzy.

Zakończenie

Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych można wskazać 
nowe cechy gospodarki, w tym turystycznej, którymi są: globalny charakter, 
poszerzanie konkurencji (między innymi w przestrzeń wirtualną), przyspieszenie 
procesów zmian technologicznych (znaczne skrócenie cyklu życia produktów), 
zrównoważony rozwój, wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego i jego usie-
ciowienie. Zmienność turysty w globalizującym się świecie oddziałuje na sektor 
turystyczny (i odwrotnie), w tym produkt turystyczny, który jest coraz bardziej 
zróżnicowany i ma charakter sieciowy32. Z tego względu rozwój gospodarki tury-
stycznej może dokonywać się przez33

− pobudzanie konkurencji – w sytuacji rynku turystycznego, na którym wystę-
puje konkurencja niedoskonała, ograniczeniu ulega konkurencja cenowa na 

30  W nawiązaniu do teorii okręgów przemysłowych A. Marshalla i koncepcji biegunów wzrostu 
F. Perroux.

31  E. Nawrocka, Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w regionie na 
przykładzie województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe nr 3 Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 81–91.

32  Więcej na temat zmian w: A. Kowalczyk, Geografi a turyzmu..., s. 263.
33  Przedstawione drogi wyodrębniono na podstawie teorii: kosztów transakcyjnych, praw włas-

nościowych, agencji, asymetrii informacji, efektu skali, efektu zakresu i teorii gier.
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rzecz konkurencji pozacenowej, przez różnicowanie produktu turystycznego 
(poziome – pozajakościowe34 oraz pionowe za pomocą różnic w jakości35),

− pobudzanie konsolidacji – współpracy – na przykład małe podmioty mogą się 
stać określoną „siłą” w walce o klienta toczoną z dużymi fi rmami (na przy-
kład korporacjami transnarodowymi) w obliczu postępującej globalizacji,

− pobudzanie koopetycji (kooperencji) – z punktu widzenia specyfi ki rynku 
turystycznego wskazana jest kooperacja w tworzeniu wartości dodanej (no-
wego produktu turystycznego) i konkurencja przy jej podziale, czyli w ko-
mercjalizacji produktu turystycznego.

Na podstawie tych obserwacji można sformułować wytyczne dla polityki 
turystycznej.  Z jednej strony musi ona mieć charakter polityki konkurencji, któ-
rej celami powinno być:
− utrzymywanie mechanizmu konkurencji na najwyższym poziomie,
− właściwe zinstytucjonalizowanie konkurencji – ustalenie odpowiednich za-

sad, reguł, mechanizmów,
− ochrona (na przykład przez przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym) 

i promocja konkurencji (wewnętrznej i/lub zewnętrznej).
Jednocześnie polityka turystyczna powinna mieć charakter wspierający 

konsolidację i koopetycję, czyli władze publiczne powinny koncentrować się na 
tworzeniu korzystnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 
Do najważniejszych instrumentów zaliczamy: 
− aktywizację przyjazdowego ruchu turystycznego, na przykład przez promo-

cję walorów turystycznych obszaru,
− pobudzanie wymiany międzynarodowej w turystyce, przykładowo przez za-

wieranie umów o współpracy przez przedstawicieli jednostek samorządu te-
rytorialnego obejmujących podmioty turystyczne36,

− przyciąganie inwestorów zewnętrznych, na przykład tanich linii lotniczych, 
właścicieli urządzeń sportowo-rekreacyjnych, noclegowych, gastronomicz-

34  E. Czarny, J. Miroński, Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce 
o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 17, SGH, Warszawa 2005, 
s. 145–166, za: P.R. Krugman, Scale economics, product differentiation and the pattern of trade, 
„American Economic Review” 1980, Vol. 70, No. 5.

35  Tamże, s. 145–166, za: J. Eaton, H. Kierzkowski, Oligopolistic competition, product variety 
and international trade, w: Monopolistic competition and international trade, Oxford University 
Press, Oxford 1984.

36  Dwa pierwsze instrumenty zaproponowano na podstawie teorii bazy ekonomicznej, zakłada-
jącej, że rozwój regionalny zależy od działalności eksportowej.
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nych przez inwestycje w infrastrukturę techniczną (między innymi drogi, lot-
niska, sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną),

− pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej przez preferencyjną politykę po-
datkową, organizowanie i wspieranie szkoleń i kursów, tworzenie instytucji 
wspierania biznesu, działania promujące podejmowanie działalności gospo-
darczej w turystyce.

Na szczególne podkreślenie zasługuje tworzenie i oferowanie podmiotom 
gospodarczym przez władze publiczne korzystnego środowiska dla innowacyj-
nej przedsiębiorczości37. Nie można oczywiście zapomnieć, iż kluczowym ele-
mentem obecnego rozwoju gospodarki turystycznej jest proekologiczna postawa 
turystów i konsumpcja zrównoważona w turystyce.

Podsumowując, można stwierdzić, iż władze publiczne muszą wypracować 
własny model polityki turystycznej, który sprawdzałby się w określonym miejscu 
i w danych warunkach społeczno-kulturowych i instytucjonalnych. 

DIRECTIONS FOR TOURISM ECONOMY DEVELOPMENT I POLAND 
IN VIEW OF CONTEMPORARY THEORIES

OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT

Summary

The main objective of the hereby article is to suggest major directions of tourism 
economy development based on the review of contemporary growth and economic 
development theories constituting framework for detailed concepts. Additional purpose 
of discussed considerations is to present general guidelines for tourism policy in Poland 
resulting from economic theories and concepts dealing with problems of growth and 
social-economic development. The article results from analysis of literature related to 
economic growth and development, as well as observations and synthesis in the domain 
of tourism economy development.

37  Na podstawie G. Gorzelak, Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich 
regionów, „Ekonomista” 2000, nr 4, s. 737–761.
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At present endogenic concepts gain in importance, as compared to neoclassical 
theories of development, which infl uences changes in tourism economy. One of its de-
velopmental directions may become sustainable tourism economy based on knowledge.

Translated by Hanna Fujak
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1. DEFINICJA ELEKTRONICZNEGO RYNKU USŁUG HOTELARSKICH

O randze i znaczeniu zagadnienia elektronicznego rynku usług hotelarskich 
świadczyć może fakt, że jest on jednym z najstarszych spośród istniejących 
rynków elektronicznych1. Jego początki datuje się na początek lat siedem-
dziesiątych XX wieku, kiedy fi rmy lotnicze prowadzące systemy rezerwacji 
lotniczej nawiązały współpracę z innymi podmiotami turystycznymi (w tym 
między innymi hotelami) i zaczęły się przekształcać się w Globalne Systemy 
Dystrybucji2.

Niestety, w istniejącej literaturze brakuje defi nicji elektronicznego rynku 
usług hotelarskich, podobnie trudno znaleźć określenie podmiotów na nim 
występujących, nie są także opisane w niej zależności występujące między nimi. 
W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania tych zagadnień.

W przypadku rynku hotelarskiego przedmiotem tej wymiany są usługi 
świadczone przez hotele oraz inne obiekty noclegowe. Sposób wymiany (elek-
troniczny) oraz kanały, którymi ona przebiega (internetowe), determinują nato-
miast wyodrębnienie elektronicznych rynków usług hotelarskich. Specyfi ka tego 

1  D.T. Dziuba, Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, „Nowy Dziennik” 2001, s. 144.
2  Globalny System Dystrybucji (GDS) – elektroniczne systemy komputerowe, których celem 

jest dystrybucja usług lotniczych i pozalotniczych, tj. rezerwacja miejsc noclegowych, biletów ko-
lejowych, promowych, sprzedaż imprez turystycznych, wypożyczanie samochodów itp. 
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rynku polega przede wszystkim na sposobie i miejscu komunikowania się oraz 
przeprowadzania wymiany między podmiotami, z tego względu proponuje się 
przyjąć następującą defi nicję:
Elektroniczny rynek usług hotelarskich jest to przestrzeń, w której drogą 
elektroniczną dochodzi do wymiany usług hotelarskich oraz/lub informacji 
o nich pomiędzy podmiotami występującymi na tym rynku3.

2. PRZESTRZENIE RYNKOWE 
ORAZ PRZEPŁYWAJĄCE W NICH STRUMIENIE RYNKOWE

Na elektronicznym rynku usług hotelarskich przedmiotem wymiany są 
usługi, które mają niecyfrowy charakter. Należy podkreślić, że klient lub poten-
cjalny klient uzyskuje jedynie informację o usłudze lub (w przypadku złożenia 
zamówienia) zapewnienie o tym, że usługa ta w danym terminie będzie na jego 
rzecz świadczona. Stąd strumienie rynkowe występujące na elektronicznym 
rynku usług hotelarskich różnią się od tych funkcjonujących na rynkach produk-
tów. Nawet w przypadku dokonania rezerwacji i płatności nie następuje przenie-
sienie praw własności, jak to ma miejsce przy sprzedaży produktów, stanowiąc 
jeden z istotnych strumieni występujących na tradycyjnym rynku4. 

Na rysunku 1 pokazano strumienie rynkowe występujące na elektronicz-
nym rynku usług hotelarskich oraz kierunki i sposoby ich przepływu. Z uwagi na 
to, że o elektronicznym charakterze tego rynku przesądza elektroniczny sposób 
przepływu przynajmniej jednego ze strumieni rynkowych, liniami przerywa-
nymi zaznaczono strumienie, które mogą przepływać w sposób elektroniczny. 
Widoczne jest, iż w zasadzie tylko strumień przepływu usług zawsze odbywa się 
w sposób tradycyjny.

W zależności od tego, który ze strumieni przepływa w sposób elektroniczny, 
wyróżnić możemy różne przestrzenie rynkowe charakteryzujące się realizowa-
niem na nich w sposób elektroniczny różnych funkcji. W przypadku usług hote-
larskich przestrzenie te różnią się od przestrzeni występujących na e-rynkach 
produktów niecyfrowych oraz produktów i usług cyfrowych, przy których nieba-
gatelne znaczenie ma fi zyczna dystrybucja i logistyka. W wypadku usług hotelar-

3  K. Biełuszko, Stan i kierunki rozwoju elektronicznego rynku usług hotelarskich w Polsce, 
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (rozprawa doktorska).

4  Badania rynku, metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 12.
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skich to klient przemieszcza się w miejsce świadczenia usługi. Jako taki fi zyczny 
przepływ dóbr w tym przypadku nie występuje, stąd nieco inaczej rozumiana jest 
funkcja dystrybucyjna tego rynku, która oznacza możliwość dokonania rezer-
wacji drogą elektroniczną. Jako funkcję transakcyjną natomiast należy trakto-
wać umożliwienie opłacenia dokonanej rezerwacji za pośrednictwem Internetu. 
Istotne jest rozgraniczenie tych dwóch funkcji, gdyż bardzo często tylko rezer-
wacja odbywa się w sposób elektroniczny, a płatność dokonywana jest metodą 
tradycyjną5. 

K
L
I
E
N
T

Klient
 ukryty 

Klient
aktywny 

H
O
T
E
L

Platforma 
internetowa 

z funkcj
dystrybucyjn

(oraz
transakcyjn )

Zg oszenie oferty
opis i charakterystyka hotelu, ceny 
noclegów, warunki zamówienia itp. 

(strumie  informacji – oferowanie)

Obserwacja, poszukiwanie hotelu 
(strumie  informacji – poszukiwanie)

Zapytanie ofertowe  
(strumie  informacji – poszukiwanie)

Dokonanie rezerwacji (oraz zap ata)  
(strumie  zamówienia – z o enie)

Przyj cie i potwierdzenie rezerwacji 
(strumie  zamówienia – przyj cie)

Przep yw us ugi
(strumie  us ug)

Platforma 
internetowa 

z funkcj
informacyjn

Klient
potencjalny 

Legenda: 
Strumienie informacji płyną między hotelem (za pośrednictwem platformy internetowej) a klien-
tem, ukrytym lub potencjalnym, i polegają na poszukiwaniu przez klienta oraz oferowaniu przez 
hotel informacji na temat usług świadczonych przez hotel.
Strumienie zamówienia płyną między hotelem (za pośrednictwem platformy internetowej) a klien-
tem aktywnym i polegają na składaniu przez klienta i przyjmowaniu przez hotel usług.
Strumienie usług płyną między hotelem (bezpośrednio) a klientem i polegają na świadczeniu przez 
hotel zakupionych przez klienta usług.

Rys. 1. Rodzaje i kierunki przepływu strumieni rynkowych na elektronicznym rynku 
usług hotelarskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania rynku, metody, zastosowania..., 
s. 13.

5  Dotyczy to nie tylko usług hotelarskich, także w przypadku elektronicznych rynków produk-
tów często dochodzi jedynie do sprzedaży on-line, płatność następuje zaś innymi metodami, np. za 
pośrednictwem fi rmy kurierskiej (przy odbiorze towaru), poczty czy też przelewu bankowego.
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W rynkowej przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej elektronicznie reali-
zowana jest jedynie informacyjna funkcja rynku, która polega na tym, że hotele 
udostępniają informacje o swojej ofercie, promują się i reklamują w Internecie, 
komunikują się z klientami. Podobnie klienci (i potencjalni klienci) wykorzy-
stują Internet do wyszukania hotelu, zapoznania się z jego ofertą oraz nawiązania 
kontaktu z hotelem w celu złożenia zapytania ofertowego. Wszystkie pozostałe 
elementy wymiany (o ile do niej dochodzi) realizowane są zaś tradycyjnie, bez 
udziału technologii informatycznych. Oczywiście, może być tak, że ostatecznie 
nie dochodzi do transakcji – klient poprzestaje jedynie na zebraniu informacji. 
W większości wypadków mamy też do czynienia z sytuacją, w której klient zapo-
znaje się w Internecie z ofertą wielu hoteli, natomiast usługę rezerwuje tylko 
w jednym bądź rezygnuje w ogóle z rezerwacji, co nie oznacza, iż pozostałe 
hotele nie są w takiej sytuacji uczestnikami elektronicznego rynku. Mimo iż 
z ich strony doszło jedynie do wypełnienia funkcji informacyjno-komunikacyjnej 
w stosunku do klienta, są one przedstawicielami podaży na tym rynku.

Charakterystyczne w przypadku strumieni informacyjno-komunikacyjnych 
jest, że płyną one w obu kierunkach. Przepływ może być zainicjowany zarówno 
przez klienta, jak i hotel. Relacje, które mogą występować na elektronicznym 
rynku usług hotelarskich, obejmujące przestrzeń informacyjno-komunikacyjną, 
mogą być następujące:
– klient zapoznaje się w Internecie z informacjami o konkretnym poszukiwa-

nym hotelu, następnie dokonuje rezerwacji i płatności w sposób tradycyjny,
– klient przegląda w Internecie informacje o wielu hotelach, po czym dokonuje 

w sposób tradycyjny rezerwacji i płatności w jednym z nich,
– klient przegląda w Internecie ofertę wielu hoteli, jednak nie decyduje się na 

skorzystanie z usług żadnego z nich,
– hotel wysyła drogą elektroniczną informacje o swojej ofercie do jednego lub 

wielu potencjalnych klientów, z których wielu, jeden lub żaden decydują się 
na dokonanie rezerwacji w sposób tradycyjny.

We wszystkich opisywanych przypadkach dochodzi do elektronicznej 
wymiany informacji o usługach oraz ewentualnych negocjacji, czego efektem 
możliwe (ale niekonieczne) jest dokonanie zamówienia i jego opłacenie. 

Elektroniczna przestrzeń dystrybucyjna jest wyodrębnioną z przestrzeni 
elektronicznej częścią, w której realizowana jest funkcja rynku elektronicznego 
związana z zamawianiem usług, jednak bez konieczności regulowania w spo-
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sób elektroniczny należności z tego tytułu. Przestrzeń dystrybucyjną na elektro-
nicznym rynku usług hotelarskich tworzą platformy, za których pośrednictwem 
możliwe jest dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną. Możliwości te mogą być 
oferowane w różny sposób, z których najczęstsze to:
– wypełnienie elektronicznego formularza wymagającego zwrotnego potwier-

dzenia rezerwacji,
– zamówienie usługi przez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na 

adres podany na stronie,
– wypełnienie formularza rezerwacyjnego on-line z natychmiastowym potwier-

dzeniem rezerwacji (w tym przypadku rzadko elektroniczna forma transakcji 
ogranicza się do funkcji dystrybucyjnej, najczęściej taka forma rezerwacji 
połączona jest z koniecznością natychmiastowej zapłaty on-line przy użyciu 
karty kredytowej).

Niezależnie od tego, która z metod zostanie udostępniona klientowi lub też 
którą z nich wybierze (gdy możliwości będzie kilka), w tej przestrzeni to klient 
jest zawsze inicjatorem i podmiotem „wysyłającym” strumień rynkowy przez 
złożenie zamówienia – dokonanie rezerwacji. Nie jest to jednak strumień jedno-
stronny, gdyż następstwem zawsze powinno być potwierdzenie lub w przypadku 
braku miejsc odmowa dokonania rezerwacji. Oczywiście w przypadku dokonania 
rezerwacji w formie elektronicznej także strumień zwrotny powinien przebiegać 
tą drogą. 

Warunkiem istnienia analizowanej przestrzeni rynkowej jest elektroniczny 
sposób dokonania rezerwacji, przy czym nie ma tu znaczenia, w jaki sposób klient 
uzyskał informację o hotelu. Istnieją dwie możliwości funkcjonowania tej prze-
strzeni: kiedy w sposób elektroniczny realizowana jest zarówno funkcja informa-
cyjna, jak i dystrybucyjna oraz gdy klient, posiadając wystarczającą informację, 
wykorzystuje Internet tylko do dokonania rezerwacji. Z taką sytuacją możemy 
mieć do czynienia, gdy klient jest stałym gościem hotelu, zna jego ofertę, ma 
wizytówkę z adresem e-mailowym hotelu, chce skorzystać z hotelu z polecenia 
znajomych, skierowany jest do hotelu przez fi rmę lub inną instytucję i w wielu 
innych przypadkach, gdy nie odczuwa potrzeby zdobycia informacji o hotelu 
i wykorzystuje Internet tylko do dokonania rezerwacji.

Z uwagi na to rozróżnienie relacje, które mogą wystąpić w obrębie prze-
strzeni dystrybucyjnej elektronicznego rynku usług hotelarskich, można opisać 
trojako:
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– klient znajduje w Internecie informacje o wielu hotelach (na różnorodnych 
platformach), wybiera spośród nich jeden i dokonuje w nim rezerwacji 
w sposób elektroniczny (w jeden z zaprezentowanych sposobów), a płatność 
realizowana jest w sposób tradycyjny, 

– klient zdecydowany na nocleg w danym hotelu zasięga w Internecie bliż-
szych informacji o ofercie i dokonuje elektronicznej rezerwacji, a płatność 
realizowana jest w sposób tradycyjny,

– klient zna hotel i jego ofertę (lub z pewnych powodów nie potrzebuje się z nią 
zapoznawać), wykorzystuje więc Internet jedynie do dokonania rezerwacji 
(przez wypełnienie formularza lub wysłanie e-maila), a płatność realizowana 
jest w sposób tradycyjny.

Elektroniczna przestrzeń transakcyjna, w której następuje przepływ stru-
mienia zapłaty za zarezerwowaną usługę, istnieje na elektronicznym rynku 
usług hotelarskich w postaci zaawansowanych platform (hotelowych, systemów 
rezerwacyjnych), które dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii umożli-
wiają klientowi dokonanie zabezpieczonej płatności bezpośrednio z ich witryny. 
W niektórych przypadkach jest to warunkiem otrzymania potwierdzenia rezer-
wacji. Podobnie jak w przypadku przestrzeni dystrybucyjnej, także tutaj dwojaka 
może być forma zdobycia informacji o hotelu – elektroniczna lub tradycyjna. 
W wypadku omawianej przestrzeni zaobserwować można następujące sytuacje 
(analogiczne do tych występujących w przestrzeni dystrybucyjnej):
– klient znajduje w Internecie informacje o wielu hotelach (na różnorodnych 

platformach lub na jednej wybranej), wybiera spośród nich jeden i elektro-
nicznie dokonuje rezerwacji (przez wypełnienie formularza on-line), podając 
numer karty kredytowej i wyrażając zgodę na obciążenie jego konta należno-
ścią za pierwszą dobę pobytu6, 

– klient zdecydowany na nocleg w danym hotelu zasięga w Internecie bliż-
szych informacji o ofercie i dokonuje rezerwacji on-line (płatność następuje 
tak, jak to opisano w poprzednim punkcie),

6  Przykładowe warunki rezerwacji: „Autoryzacja i rozliczenie odbywa się na stronie interneto-
wej poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem fi rmy Polcard za pomocą szyfrowanego 128-bi-
towego protokołu. Wymagana kwota, za pierwszą dobę pobytu, zablokowana na karcie kredytowej, 
zostanie ściągnięta z karty w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku braku możli-
wości zablokowania należności na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej 
terminie, rezerwację uznaje się za niezrealizowaną”, za: www.sobieski.com.pl. Możliwe są także 
inne warunki rezerwacji, np. „10% zaliczki jest pobierane w trakcie tej transakcji przez Central 
Reservations. Pozostałe 90% zostanie pobrane przez hotel przed wyjazdem”, za: www.dwor-oliw-
ski.pl. 
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– klient zna hotel i jego ofertę (lub z pewnych powodów nie potrzebuje się z nią 
zapoznawać), wykorzystuje więc Internet jedynie do dokonania rezerwacji 
(przez wypełnienie formularza on-line) oraz płatności.

Przestrzeń transakcyjna na polskim elektronicznym rynku (nie tylko usług 
hotelarskich) jest najpóźniej i najsłabiej rozwiniętym obszarem. Wiąże się to 
głównie z koniecznością posiadania przez kupującego odpowiednich instrumen-
tów płatniczych (przede wszystkim karty kredytowej) oraz licznymi obawami 
o bezpieczeństwo transakcji dokonywanych tą drogą. Dlatego niektóre hotele 
(głównie w krajach, w których odsetek osób posiadających karty kredytowe jest 
niewielki), wychodząc naprzeciw klientom, dopuszczają możliwość dokonania 
przedpłaty w postaci przelewu – jednak tylko dla rezerwacji dokonanych nie póź-
niej niż trzy dni przed przyjazdem, a nawet dokonywania płatności w hotelu.

Należy zwrócić uwagę, że czasem obserwuje się rozbieżność między 
postrzeganą przez klientów rolą Internetu w planowaniu przez nich noclegu 
a funkcjami, które oferuje hotel. Możliwa jest sytuacja, w której hotel – jako 
przedstawiciel podaży – może oferować na rynku elektronicznym więcej funkcji 
niż oczekuje tego klient. W takiej sytuacji to najczęściej klient decyduje o tym, 
które strumienie rynkowe między danymi podmiotami będą przepływać drogą 
elektroniczną7. 

3. ELEKTRONICZNE RYNKI USŁUG HOTELARSKICH 
W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

Przy omawianiu zagadnienia rynku nie sposób pominąć jego ujęcia tery-
torialnego. „Rynek w ujęciu przestrzennym wyraża ogół stosunków wymiany 
[...] zachodzących między jego podmiotami usytuowanymi na danym obszarze”8. 
Stąd w literaturze mówi się o rynkach krajowych, lokalnych, regionalnych itp. 
W przypadku rynków elektronicznych zagadnienie nieco się komplikuje z uwagi 
na fakt, że z założenia ma on nieograniczony zasięg (dzięki technologii na jakiej 
się opiera, to jest międzynarodowej sieci komputerowej Internet). Ze względu 
jednak na duże zróżnicowanie warunków kształtujących elementy tych rynków 
(popyt, podaż, ceny) również w przypadku rynków elektronicznych obserwuje 

7  Czasem, choć znacznie rzadziej, sytuacja jest odwrotna – kiedy hotel umożliwia dokonanie 
rezerwacji on-line tylko pod warunkiem natychmiastowego opłacenia usługi za pośrednictwem 
płatności on-line.

8  W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 36.
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się ich ujęcia przestrzenne. Nie są one jednak tak wąskie, jak w przypadku ryn-
ków tradycyjnych. Zasadniczo najwęższe ujęcie dotyczy elektronicznych rynków 
krajowych. Także w przypadku rynku usług hotelarskich dostępne opracowania 
i dane statystyczne prezentowane są w ujęciu przestrzennym. Powodem tego są 
prawdopodobnie trudności w analizie takiego zagadnienia na skalę światową oraz 
ogromne zróżnicowanie w wykorzystaniu Internetu (zarówno po stronie podaży, 
jak i popytu) w poszczególnych regionach świata. 

Analiza danych wtórnych (publikacji, raportów, wyników badań) dotyczą-
cych elektronicznych rynków usług hotelarskich i turystycznych pozwala zauwa-
żyć, że obejmują one zazwyczaj rynki narodowe9, kontynentalne10 oraz globalne11. 
Ich wyodrębnienie opiera się na przestrzennym usytuowaniu podmiotów tego 
rynku (hoteli oraz ich klientów). W przytaczanych raportach brakuje, niestety, 
danych na temat polskiego elektronicznego rynku usług hotelarskich, dlatego 
w ramach niniejszego artykułu przeprowadzono badania i dokonano analizy 
w tym właśnie obszarze.

4. RELACJE MIĘDZY PODMIOTAMI 
NA ELEKTRONICZNYM RYNKU USŁUG HOTELARSKICH

Klasyfi kacja rynków usług hotelarskich według kryterium charakteru 
relacji między podmiotami na nim występującymi dzieli ten rynek na segment 
B2B (business to business) oraz B2C (business to customer). W segmencie B2B 
podmiotami zarówno po stronie podaży, jak i popytu są fi rmy: hotele oraz biura 
podróży, fi rmy organizujące konferencje i inne podmioty z branży turystycznej, 
które nie są fi nalnymi odbiorcami usług hotelarskich, a jedynie odkupują noclegi 
od hotelu do dalszej ich odsprzedaży w zestawionych pakietach. W segmencie

9  UK hotels tune into Internet, 2001, w: Hotel Report Online; Regions lead UK online book-
ing rise, 2003, w: Hotel Report Online, 16.10.2003; M.M. Lynn, E-innovation: Internet impacts 
on small UK hospitality fi rms, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 
2004, Vol. 16, No. 2, s. 82–90; C. Marcussen, Trends in the US online travel market 2000–2002, 
Centre for Regional & Tourism Research, Denmark, http://www.crt.dk/uk/staff/chm/trends/ USA_
2003.pdf.

10  C. Marcussen, Trends in European Internet Distribution of Travel and Tourism Services, Cen-
tre for Regional & Tourism Research, Denmark, http://www.crt.dk/uk/staff/chm/trends.htm, 2003.

11  S. Wei, H.F. Ruys, H.B. van Hoof, T.E. Combrink, Uses of the Internet in the global hotel 
industry, „Journal of Business Research” 2001, Vol. 54, Issue 3, s. 235–241.
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B2C podmiotami na rynku po stronie podaży są hotele, sieci hotelowe, systemy 
rezerwacyjne, katalogi hotelowe oferujące usługi noclegowe lub informację 
o nich na rynku elektronicznym, po stronie popytu występują zaś fi nalni odbiorcy 
tych usług, czyli klienci, którzy przez Internet poszukują noclegów. Z uwagi na 
fakt, iż na elektronicznym rynku usług hotelarskich praktycznie nie występują 
rynki B2B, a oferta na tych rynkach kierowana jest pośrednio lub bezpośred-
nio przez hotel do odbiorcy końcowego – klienta, niektórzy autorzy wymieniają 
elektroniczny rynek turystyczny (hotelarski) jako typowy przykład rynku B2C. 
Dlatego przyjęto, że przez pojęcie elektroniczny rynek usług hotelarskich można 
określać relacje, w których po stronie popytu występują konsumenci i klienci 
hoteli.

Podsumowanie 

Podsumowując, należy uznać, iż elektroniczny rynek usług hotelarskich jest 
niezwykle trudny w opisie ze względu na jego bardzo niejednorodny charakter 
(mnogość podmiotów, głównie tych wirtualnych, trudność w określeniu prze-
strzennym itp.). Każda próba podjęcia wysiłku usystematyzowania go jest jednak 
zasadna. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój Internetu, jego popularności 
oraz zastosowań prawdopodobne jest bowiem, że wyprzedzi on swoim rozmia-
rem tradycyjny rynek hotelarski, w którym wszystkie strumienie przepływają 
drogą tradycyjną.

CHARACTERISTIC OF HOSPITALITY ELECTRONIC MARKET

Summary

Nowadays, when Internet and tourism are dynamically developing, the role of 
e-markets is growing. Nevertheless, there are no defi nition on hospitality e-market in 
existing bibliography – Polish and foreign. This paper evaluates the main features of the 
electronic hospitality market. After analyzing the derivative and original sources there 
was made an attempt to defi ne the hospitality e-market. Hospitality e-market is a space, 
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where hospitality services and/or information about them are exchanged between 
subjects of demand and supply electronically. There were also determinate the market 
areas (information, distribution and transaction) and market fl ows streaming in them.

Translated by Katarzyna Biełuszko
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Wprowadzenie

Wśród czynników wpływających na rozwój turystyki szczególną pozycję 
zajmuje polityka turystyczna. Polityka turystyczna to przede wszystkim działa-
nia państwa i innych podmiotów regulujących procesy społeczno-gospodarcze 
w sektorze turystycznym, a także dobór odpowiednich narzędzi i metod służą-
cych do osiągnięcia określonych celów ekonomicznych i pozaekonomicznych. 
Polityka turystyczna danego kraju czy regionu prowadzona jest przez podejmo-
wanie działań administracyjnych w gospodarce turystycznej. Zajmują się nią nie 
tylko rządy, ale również inne podmioty, organizacje i instytucje (osoby prawne 
prawa publicznego i prawa prywatnego). Rolę tych podmiotów określa zarówno 
ranga, jak i zakres podjętych celów polityki turystycznej. Ich działalność przy-
czynia się do popularyzacji turystyki i wzrostu jej znaczenia.

W większości krajów europejskich zauważa się tendencje do rozdzielania 
funkcji zarządzających od wykonawczych. Najczęściej wyróżnia się dwa typy 
organów: Narodową Organizację Turystyczną (NTO) oraz Narodową Admini-
strację Turystyczną (NTA). Narodowe Organizacje Turystyczne są instytucjami 
rządowo-samorządowymi zajmującymi się  sprawami marketingu i promocji. 
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Narodowa Administracja Turystyczna odpowiada za formułowanie polityki tu-
rystycznej w ramach strategii gospodarczej administracji państwowej.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polityki turystycznej pro-
wadzonej w Polsce i Niemczech na szczeblu krajowym oraz porównanie ich na 
szczeblu regionalnym w województwie zachodniopomorskim i Meklemburgii-
-Pomorzu Przednim.

1. POLITYKA TURYSTYCZNA W POLSCE

W Polsce ogólne zasady związane z działalnością turystyczną określane 
są na forum rządowym, gdzie uchwalane są ustawy regulujące te zagadnienia. 
Turystyka jako jeden z działów gospodarki kraju stanowi również przedmiot 
zainteresowania odpowiednich organów administracji rządowej. Zmiana struktur 
zarządzania turystyką w Polsce spowodowała, że po likwidacji Urzędu Kultury 
Fizycznej i Turystyki w 1999 roku zagadnieniami związanymi z turystyką zaj-
muje się Departament Turystyki, który funkcjonował początkowo w Minister-
stwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Gospodarki. 
Od 23 lipca 2007 roku Departament Turystyki działa w strukturach Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Ministerstwo odpowiada głównie za tworzenie podstaw prawnych funkcjo-
nowania turystyki oraz określenie i formułowanie celów polityki turystycznej 
państwa zgodnej z założeniami strategii gospodarczej administracji państwowej, 
a w szczególności za1:
– opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów i decyzji dotyczą-

cych sektora turystyki,
– prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kra-

ju oraz z tworzeniem mechanizmów regulacji rynku turystycznego, przede 
wszystkim w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz 
ochrony konsumentów usług turystycznych,

– dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych,
– prowadzenie spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw 

turystyki określonych ustawą o usługach turystycznych oraz wynikających 
z nadzoru ministra właściwego do spraw turystyki nad Polską Organizacją 
Turystyczną,

1  www.bip.msit.gov.pl, 27.08.2009.



53Realizacja polityki turystycznej...

– realizację zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statysty-
ki publicznej w zakresie statystyki turystycznej,

– prowadzenie spraw dotyczących turystyki, wynikających ze współpracy mię-
dzynarodowej oraz z członkostwa Polski w instytucjach i organizacjach mię-
dzynarodowych. 

Oprócz Narodowej Administracji Turystycznej sprawami polityki turystycz-
nej w kraju zajmuje się Polska Organizacja Turystyczna. POT jest organem rzą-
dowo-samorządowy utworzonym na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku 
o Polskiej Organizacji Turystycznej2. Nadzór nad organizacją, oprócz ministra 
sportu i turystyki, sprawuje 18-osobowa Rada złożona z przedstawicieli sektora 
rządowego, przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli organizacji 
branżowych. POT odpowiedzialna jest przede wszystkim za działania marketin-
gowe podejmowane na rynku zagranicznym i krajowym. Zgodnie z artykułem 3 
Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej do jej zadań należy między innymi 
promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjono-
wania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świe-
cie oraz inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych.

Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje zadania, współpracuje 
w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, regionalnymi i lokal-
nymi organizacjami turystycznymi, organizacjami zrzeszającymi przedsiębior-
ców z dziedziny turystyki (w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, 
a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie) oraz polskimi przedsta-
wicielstwami zagranicznymi – w zakresie zadań wykonywanych za granicą.

Prowadzona w Polsce polityka turystyczna wynika przede wszystkim 
z założeń polityki społeczno-gospodarczej kraju, której podstawowe zadania 
zostały przedstawione w następujących dokumentach: w Strategii zrównoważo-
nego rozwoju Polski do roku 2025, w Strategii rozwoju kraju na lata 2007–2015, 
w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, w Strategii rozwoju fi nan-
sów publicznych i rozwoju gospodarczego Polska 2000–2010, w Narodowej 
strategii rozwoju regionalnego na lata 2007–2013. Zgodnie z tymi dokumentami 
rozwój gospodarczy może być zapewniony między innymi przez rozwój sektora 
turystycznego w zakresie:

2  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU nr 62, 
poz. 689 z późn. zm.
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– tworzenia lepszych warunków do przygotowywania i prowadzenia komplek-
sowej promocji regionów i produktów regionalnych na rynkach krajowych 
i międzynarodowych,

– rozwijania działań nakierowanych na zachowanie różnorodności i spuścizny 
kulturowej obszarów wiejskich (zachowanie dziedzictwa kulturowego) przez 
zachowanie i kształtowanie krajobrazu,

– zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz 
rozwoju turystyki, 

– podejmowania działań na rzecz infrastruktury turystycznej (budowa lub roz-
budowa obiektów bazy noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno-kon-
gresowej, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej), 

– wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego jako istotnego potencja-
łu rozwojowego (poprawa stanu i ochrony środowiska).

Istotnym dokumentem określającym ramy rozwoju społeczno-gospodar-
czego, w tym turystyki, jest Narodowy plan rozwoju na lata 2007–2013. Zakłada 
on funkcjonowanie programów operacyjnych mających zastosowanie do 
poszczególnych dziedzin gospodarki. Działania w zakresie rozwoju sektora tury-
stycznego zostały zapisane w priorytetach szesnastu regionalnych programów 
operacyjnych (RPO) obowiązujących na terenie poszczególnych województw. 

Głównym celem polityki państwa w zakresie wsparcia rozwoju turystyki 
w Polsce jest poprawa konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Rozwój turystyki uznano za istotny czynnik 
wspierania przedsiębiorczości. Najważniejszym dokumentem określającym kie-
runki rozwoju polityki turystycznej jest Strategia rozwoju turystyki na lata 2007
–2013, w której sformułowano strategię rozwoju turystyki rozumianą jako część 
strategii rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Projekt strategii 27 czerwca 
2006 roku przyjęła Rada Ministrów. Strategia rozwoju gospodarki turystycznej 
zakłada poprawę konkurencyjności polskiej oferty turystycznej, co powinno się 
przyczynić z jednej strony do wzrostu wydatków zagranicznych turystów w Pol-
sce, z drugiej zaś do wzrostu popytu na turystykę krajową.

Zadaniem tego opracowania jest określenie celów, priorytetów i podstawo-
wych zadań polityki turystycznej państwa oraz określenie obszarów fi nansowego 
wsparcia programów samorządu wojewódzkiego i zadań administracji lokalnych, 
podmiotów gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń. Dokument ten opiera się 
na założeniu, że turystyka sprzyja zrównoważonemu rozwojowi kraju, zwłasz-
cza osiąganiu społecznego dobrobytu i wyższej jakości życia jego mieszkańców, 
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a także pełniejszej integracji europejskiej. Na podstawie oceny stanu polskiej 
turystyki, a także światowych i europejskich trendów w tej branży, wyróżniono 
cztery obszary priorytetowe3: produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności, 
rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki, wsparcie marketingowe, 
kształtowanie przestrzeni turystycznej.

Realizacja Strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013 wyraźnie wpi-
suje się w cele strategiczne Unii Europejskiej określone w odnowionej strategii 
lizbońskiej.

2. POLITYKA TURYSTYCZNA W NIEMCZECH

Na szczeblu centralnym polityką turystyczną w Niemczech zajmuje się 
Ministerstwo Gospodarki i Technologii (Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie – BMWi). Zadania ministerstwa w zakresie turystyki koncen-
trują się między innymi na następujących kwestiach:
− współpracy z rządami landów, z niemiecką narodową organizacją turystycz-

ną (DZT) i z Niemieckim Związkiem Turystyki (DTV),
− poszukiwaniu sposobów poprawy jakości partnerstwa między rządem fede-

ralnym a podmiotami gospodarki turystycznej (public private partnership),
− koordynacji polityki w zakresie turystyki rządu federalnego i rządów po-

szczególnych landów,
− wsparciu współpracy międzynarodowej (z krajami Europy Wschodniej i re-

gionem Morza Bałtyckiego) i multinarodowej (w ramach OECD i UNWTO) 
w dziedzinie turystyki,

− fi nansowaniu wydatków związanych z promocją Niemiec,
− wspieraniu tworzenia struktur regionalnej kooperacji w zakresie kształtowa-

nia produktu turystycznego i jego marketingu.
Rząd federalny w swojej polityce w zakresie turystyki kieruje się zasadą 

własnej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Zadaniem rządu zaś jest rozwój 
odpowiedniej infrastruktury, jak też koniecznych warunków ramowych. Sprawy 
turystyki zostały włączone do ogólnych programów rządu federalnego doty-
czących wsparcia rozwoju i promocji gospodarczej. Zwraca się w nich uwagę 
na podnoszenie wydajności w gospodarce turystycznej. W swojej polityce tu-

3  Strategia rozwoju turystyki na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, 
s. 39.
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rystycznej rząd federalny dąży w szczególności do osiągnięcia następujących 
celów: poprawy jakości produktów turystycznych, kształcenia i doskonalenia 
kadr, zagwarantowania trwałego rozwoju turystyki4.

Niemiecka Centrala Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus – DZT) 
pełni w Niemczech rolę narodowej organizacji turystycznej. Działa ona w postaci 
stowarzyszenia i wspierana jest przez rząd niemiecki. Określa się ją również jako 
„kompetentną i profesjonalną organizację marketingową, promującą Niemcy 
jako kraj turystyczny”5. Zarząd Niemieckiej Organizacji Turystycznej wybie-
rany jest spośród przedstawicieli przemysłu turystycznego, regionalnych orga-
nizacji turystycznych, stowarzyszeń oraz Ministerstwa Gospodarki i Technologii 
i Ministerstwa Finansów6. DZT zrzesza 57 członków: 31 przedsiębiorstw (głów-
nie związanych z turystyką, to jest biura podróży, sieci hotelowe, przewoźnicy 
turystyczni), 15 regionalnych organizacji turystycznych funkcjonujących na tere-
nie niemieckich landów oraz 11 związków branżowych (na przykład DEHOGA 
– Niemieckie Stowarzyszenie Hoteli i Gastronomii, DTV – Niemiecki Związek 
Turystyki)7.

Głównym zadaniem DZT jest rozpowszechnianie szerokiej oferty tu-
rystycznej, prezentującej Niemcy jako doskonały cel turystyczny dla podróż-
nych z całego świata przez edycję materiałów promocyjnych, organizację stoisk 
targowych i prezentacji narodowych oraz współpracę przy tworzeniu systemów 
informacji i rezerwacji w turystyce. Jej działalność związana jest również z pra-
cami nad powstaniem i rozwojem projektów turystycznych, za pomocą łączenia 
i optymalnego wykorzystania wszystkich działań marketingowych, aż do ich 
realizacji na rynkach poszczególnych państw. DZT opiera się głównie na ścisłej 
współpracy z niemiecką branżą turystyczną oraz innymi podmiotami gospodar-
czymi i zrzeszeniami. Na świecie, w imieniu Niemieckiej Centrali Turystyki 
(DZT), działa 29 przedstawicielstw (również w Polsce) i ośrodków informacji, 

4  P. Gryszel, D.E. Jaremen, E. Nawrocka, Polityka turystyczna Czech, Polski i Niemiec a moż-
liwości rozwoju współpracy transgranicznej w zakresie turystyki na pograniczu polsko-czesko-nie-
mieckim, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane problemy współpracy w turystyce w euroregionie 
Nysa, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 2005, s. 22.

5  H. Luft, Grundlage Tourismuslehre. Theorie und Praxis, Gmeiner-Verlag, Messkirch 2005, 
s. 184.

6  J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna państwa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Ko-
szalińskiej, Koszalin 2005, s. 146.

7  Deutsche Zentrale für Tourismus. Marketing und Vertrieb für das Reiseland Deutschland, 
s. 7.
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które odpowiedzialne są za rozpoznawalność Niemiec jako kraju turystycznego. 
Ponadto centrala DZT w Niemczech współpracuje z innymi partnerami, jak na 
przykład Deutsche Lufthansa AG, Deutsche Industrie und Handelskammertag 
e.V. (DIHK).

W rozwoju turystyki w Niemczech ważną rolę odgrywa także Niemiecki 
Związek Turystyki (DTV) działający od ponad stu lat. Skupia on 15 regional-
nych organizacji turystycznych, 31 znaczących dla turystyki miast, 20 członków 
wspomagających i trzy związki komunalne. W odróżnieniu od DZT jego głów-
nym celem działalności nie jest promocja, ale rozwój gospodarki turystycznej8. 
Do najważniejszych bowiem zadań należą: podnoszenie jakości świadczonych 
usług, kwalifi kacji kadr turystycznych, tworzenie norm wykorzystywanych 
w systemach klasyfi kacji i kategoryzacji obiektów noclegowych, tworzenie stan-
dardów informacji turystycznej dla rozwoju systemów informacyjnych i rezer-
wacyjnych oraz badanie rynku turystycznego w różnych przekrojach.

3. POLITYKA TURYSTYCZNA W POLSCE I NIEMCZECH 
NA SZCZEBLU REGIONALNYM – WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE I MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE

W Polsce i Niemczech za kwestie związane z regulowaniem funkcjono-
wania sektora turystycznego na szczeblu centralnym odpowiedzialne są organy 
ustawodawcze i rząd wraz z właściwym resortem do spraw turystyki. Odpowied-
nie organy terenowe natomiast są odpowiedzialne za tworzenie ram polityki tury-
stycznej na szczeblu regionalnym.

W Polsce występuje czteroszczeblowy podział administracji, w którym 
wyróżnia się poziom centralny oraz trzy szczeble jednostek samorządu teryto-
rialnego. Można je podzielić na jednostki lokalne, to jest gminę i powiat, oraz 
jednostkę o zasięgu regionalnym – województwo. W strukturze państwa nie-
mieckiego są cztery szczeble: federacja, kraje federalne (13 landów + trzy mia-
sta-kraje: Hamburg, Brema i Berlin), powiaty i miasta wyłączone z powiatów 
oraz gmin (i miast). Jednostki te tworzą przestrzenny schemat administracji, 

8  H. Luft, Grundlage Tourismuslehre..., s. 182.
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są zorganizowane jako korporacje terytorialne, mają osobowość prawną, a ich 
organa są bezpośrednio wybierane9. 

W województwie zachodniopomorskim za kształtowanie polityki tu-
rystycznej odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a szczególnie – działający w jego strukturach – Wydział Turystyki, 
Gospodarki i Promocji wraz z Biurem Turystyki. Główne zadania Biura Tu-
rystyki to między innymi10: inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów 
operacyjnych i koncepcji rozwoju turystyki w województwie, promocja woje-
wództwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, inicjowanie i koordynowanie 
projektów w zakresie rozwoju turystyki w ramach współpracy międzyregionalnej 
w kraju i za granicą, współpraca z POT, ministerstwem właściwym ds. turystyki, 
z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, gminami, organiza-
cjami i stowarzyszeniami turystycznymi na rzecz kreowania i rozwoju produk-
tów turystycznych województwa, upowszechnianie o nim wiedzy krajoznawczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw pro-
turystycznych, prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników tu-
rystycznych oraz wykonywanie zadań z tym związanych.

Politykę turystyczną w województwie zachodniopomorskim kreuje również 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (ZROT), którą utwo-
rzono w 2000 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomor-
skiego. W uchwalonym na zebraniu założycielskim 15 lutego 2001 roku statucie 
ZROT określono, że podstawowym celem i zadaniem organizacji jest kreowanie 
wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie11. ZROT sta-
nowi forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji 
branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce w wojewódz-
twie zachodniopomorskim.

Lokalna polityka turystyczna w województwie zachodniopomorskim obej-
muje lokalne organizacje turystyczne funkcjonujące na terenie gminy, powiatu 
bądź związku gmin oraz miejscowe stowarzyszenia turystyczne. Organizacje te 
w większości są członkami Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej i wraz z nią kształtują regionalny produkt turystyczny województwa.

9  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, s. 268–
269.

10  http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl, 4.09.2009.
11  Statut Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 15 lutego 20001 r. 

z późn. zm.



59Realizacja polityki turystycznej...

Odpowiednikiem polskich województw jest 16 niemieckich krajów związ-
kowych (landów), z których trzy stanowią pojedyncze miasta. Krajem związ-
kowym bezpośrednio graniczącym z województwem zachodniopomorskim 
jest Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern). Za rozwój 
turystyki na obszarze landu odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy 
i Turystyki (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vor-
pommern) i działający w nim Wydział Wsparcia Gospodarki, Zarządzania Fun-
duszami i Turystyki. Jego zadaniem jest przede wszystkim tworzenie koncepcji 
rozwoju turystyki na obszarze Meklemburgii. 

Regionalną organizacją turystyczną zajmującą się rozwojem turystyki 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest Związek Turystyczny Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego (Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) zaj-
mujący się koordynacją oferty turystycznej w obrębie kraju związkowego oraz 
wspieraniem współpracy między związkami turystycznymi w regionie. Jego 
zadaniem jest również podejmowanie działań zachęcających turystów do odwie-
dzenia Meklemburgii oraz podnoszenie jakości oferty turystycznej. W realizacji 
tych działań pomocne są odznaczenia jakości przyznawane na podstawie obiek-
tywnych kryteriów, a obecnie stosowane w takich dziedzinach, jak organizacja 
wycieczek młodzieżowych, turystyka wodna czy sektor Wellness.

Strukturę organizacji turystycznych działających na terenie Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego zilustrowano na rysunku 1.

Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie podzielony jest na sześć 
mniejszych regionów12: Meklemburską Krainę Jezior, Meklemburgię Zachodnią, 
Szwajcarię Meklemburską, Pomorze Przednie, Wybrzeże Bałtyku i Wybrzeże 
Zatoki oraz Wyspy i Półwyspy. W wymienionych regionach funkcjonują organi-
zacje turystyczne, które zrzeszają turystyczne informacje miejskie i/lub miejskie 
centrale turystyczne i/lub związki turystyczne miast. Organizacje turystyczne 
przynależą bezpośrednio do Związku Turystycznego Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego, a ich członkami są ponadto powiaty, miasta, gminy, przedsiębior-
stwa turystyczne oraz inne stowarzyszenia związane z rozwojem turystyki na 
tym obszarze.

12  http://www.mecklenburg-vorpommern.eu, 2.09.2009.
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Rys. 1. Struktura organizacji turystycznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Źródło:  opracowanie własne.

Podsumowanie

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech występuje dualna struktura orga-
nizacji i zarządzania turystyką. Na szczeblu centralnym funkcjonują organy 
administracji państwowej (NTA) oraz narodowe organizacje turystyczne (NTO). 
Administracja turystyczna pełni funkcję ustawodawczą dla polityki turystycz-
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nej. W Polsce jest to Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
a w Niemczech – Ministerstwo Gospodarki i Technologii. Główne zadanie 
polskiej i niemieckiej administracji turystycznej to tworzenie podstaw praw-
nych funkcjonowania turystyki oraz zarządzanie strategiczne sektorem (między 
innymi formułowanie celów polityki turystycznej państwa). Narodowe organiza-
cje turystyczne (POT i DZT) zajmują się bieżącym zarządzaniem i pełnią funkcję 
wykonawczą, zwłaszcza w zakresie promocji turystycznej.

Na szczeblu regionalnym działają regionalne organizacje turystyczne, 
a na płaszczyźnie lokalnej – lokalne organizacje turystyczne. Jednakże na przy-
kładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego zauważalne są różnice w funkcjonowaniu i przynależności organizacji 
turystycznych. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim system ich funkcjonowa-
nia wydaje się być bardziej przejrzysty. Wszystkie lokalne i miejskie organizacje 
turystyczne współpracują ze sobą i przynależą do głównej, regionalnej organiza-
cji turystycznej – Związku Turystycznego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 
W województwie zachodniopomorskim, oprócz regionalnej organizacji tu-
rystycznej (ZROT), funkcjonuje jedynie dwanaście lokalnych organizacji tu-
rystycznych13 (w całej Polsce zarejestrowanych jest około stu). Nie jest to liczba 
satysfakcjonująca, biorąc pod uwagę, iż województwo zachodniopomorskie 
liczy 114 gmin i 18 powiatów14. Wydaje się, że współpraca z branżą turystyczną 
w zakresie wspólnie realizowanych zadań z dziedziny turystyki jest niewystar-
czająca. Nie ma dokładnie określonego podziału kompetencji, co powoduje, 
że niektóre działania są dublowane, podejmowane na własną rękę przez kilka 
podmiotów. Dość silna jest także konkurencja między niektórymi jednostkami 
(na przykład o dostęp do środków fi nansowych na dane przedsięwzięcie), które 
powinny ze sobą współpracować.

Efektywny rozwój turystyki w danym regionie (województwie, kraju związ-
kowym) wymaga zatem ścisłego zaangażowania nie tylko władz lokalnych, 
regionalnych, państwowych, ale również branży turystycznej i turystycznych 
organizacji pozarządowych. Podstawą działań tych podmiotów musi być jasno 
określony plan działania i sprawnie funkcjonujący system zarządzania, koordy-
nacji i współpracy na rzecz rozwoju turystyki.

13  http://www.um-zachodniopomorskie.pl, 3.09.2009.
14  http://www.stat.gov.pl, 3.09.2009.
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DIE REALISIERUNG DER TOURISMUSPOLITIK 
IN POLEN UND DEUTSCHLAND AM BEISPIEL 

GEWÄHLTEN WOJEWODSCHAFT UND BUNDESLAND

Zusammenfassung

Die Tourismuspolitik besteht vor allem in dem bewussten Handeln der Organisa-
tionen und Institutionen. Dieses Handeln geht zu der Schaffung der optimalen Vorausset-
zungen für die Entwicklung des Tourismus auf dem bestimmten Gebiet.

Die Tourismuspolitik auf der ländliche Ebene, sowohl in Polen als auch in Deutsch-
land, führt die Regierung und ihre Gesetzgebung – und Ausführungsorgane. Auf der 
regionalen Ebene in Polen sind das Marschallämte und regionale touristische Organisa-
tionen, während das in Deutschland  Ministerium des bestimmten Bundesland und auch 
regionale touristische Organisationen sind. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Identifi zierung der Tourismuspolitik in Polen 
und Deutschland auf der ländliche Ebene und der Vergleich der Tourismuspolitik auf der 
regionale Ebene in Wojewodschaft Westpommern und Mecklenburg-Vorpommern.

Übersetzt von Anna Gardzińska  
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Wprowadzenie

Produkty turystyczne mogą być czynnikiem aktywizującym i integrującym 
społeczności lokalne wokół turystyki1. Gastronomia – oprócz hotelarstwa i trans-
portu – jest jednym z trzech podstawowych fi larów jej rozwoju. Poszerza się 
grono specjalistów twierdzących, że odgrywa ona także niezwykle ważną rolę 
w promocji turystyki i włączona jest w tak zwane kontinuum materialności jako 
produkt pośredni2. Wielu turystów wybiera i potem wraca do tych miejsc wypo-
czynku, doceniając walory dobrej kuchni. Poziom usług i ciekawość narodowej 
kuchni podnosi atrakcyjność oferty turystycznej i skuteczność kampanii pro-
mocyjnych wykorzystujących motywy kulinarne. Biura podróży zajmujące się 
turystyką przyjazdową z powodzeniem zdobywają klientów, oferując programy 
pobytowe oparte na degustacji i poznaniu smaku regionalnych specjałów.

Rodzima kuchnia to część tradycji, element dziedzictwa narodowego, dla-
tego należy doceniać wagę bogactwa, różnorodności produktów i regionalnych 

1  J. Kuczyński, Rozwój lokalny a turystyka, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy 
i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2008, s. 81.

2  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować pozna-
wanie świata, UŁ, Łódź 2002, s. 63.
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potraw, z którymi Polska kojarzona jest na międzynarodowym rynku. Oscypka 
można dostać w każdym supermarkecie, nigdzie nie smakuje on jednak tak 
wybornie, jak na Krupówkach w Zakopanem. Podobne wrażenia przynosi kon-
sumpcja innych, regionalnych, kulinarnych produktów turystycznych, między 
innymi pierników toruńskich, kremówek z Wadowic, podlaskiego sękacza czy 
łąckiej śliwowicy. Stanowią one markę samą w sobie. Wydaje się, że także piwo 
może być silnym argumentem marketingowym w kontekście pobudzania czy też 
tworzenia ruchu turystycznego.

Polskie piwo kojarzy się ze znanymi, promowanymi w mediach markami, 
na przykład Tyskie czy Żywiec, zarządzanymi przez koncerny zagraniczne. Ich 
produkty są wytwarzane masowo, uwagę zwraca się przede wszystkim na ilość, 
a nie jakość trunku. Nie oznacza to, oczywiście, nieprzestrzegania norm jako-
ściowych przez dużych producentów – te muszą być zachowane, aby produkty 
były dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski.

Tradycyjne piwa produkowane są w regionalnych browarach. Utrzymanie 
się na rynku oraz konieczność walki z konkurencją, dysponującą znacznie więk-
szym kapitałem, jest dla nich jednak przysłowiową „walką z wiatrakami”. Brak 
istotnego wsparcia fi nansowego (na przykład w postaci zmniejszenia, zawiesze-
nia lub całkowitej rezygnacji z opłat lokalnych) oraz marketingowego ze strony 
władz samorządowych, obejmującego także zakres wspólnych działań-projek-
tów prowadzących do tworzenia kompleksowej, regionalnej oferty turystycznej, 
oraz państwowych – jeszcze bardziej pogłębia ich ciężką sytuację fi nansową. 
Niepokojące jest, że znaczenie produktów regionalnych w sektorze turystycznym 
w Polsce nadal pozostaje niedoceniane. Stąd też bardzo istotną kwestią jest sto-
sowanie przez producentów odpowiednich strategii oraz skutecznych narzędzi 
komunikacji marketingowej skierowanych do odbiorców.

Komunikacja marketingowa to jeden z podstawowych elementów marke-
tingu mix przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku3. Dlatego każda fi rma, 
niezależnie od reprezentowanej branży, powinna zatrudniać specjalistę z tego 
zakresu, który musi wiedzieć, w jaki sposób posługiwać się reklamą, promocją 
sprzedaży, public relations i sprzedażą osobistą, tak aby poinformować docelo-

3  L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy, 
PWE, Warszawa 2000; L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998; Ph. Kotler, 
Marketing management. Analysis, planning and control, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980; 
I. Penc-Pietrzak, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Key Text, Warszawa 1999.
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wych nabywców o istnieniu i wartościach danego produktu4. Wskazane instru-
menty są jedynie osnową systemu komunikowania się z rynkiem, w którym 
informacje przebiegają dwukierunkowo na linii: wytwórca – pośrednik – konsu-
ment oraz konsument – pośrednik – wytwórca. Powstaje w ten sposób zwrotne 
sprzężenie informacyjne pozwalające odczytać reakcje adresata informacji na 
kierowane do niego impulsy5. Wśród współczesnych fi rm turystycznych nie 
istnieje dylemat, czy komunikować się z nabywcami. Kwestia ta jest oczywista, 
rzecz w tym – jak się komunikować6.

Po stworzeniu produktu, a także ustaleniu ceny, uwaga zarządzających 
powinna skupić się właśnie na komunikacji marketingowej7, której istotą jest 
poszukiwanie lojalnych nabywców oferowanych produktów i usług8. Ważnym 
zadaniem przedsiębiorstw, także turystycznych, jest przekonanie obecnych oraz 
potencjalnych nabywców, że lepiej zaspokoją ich potrzeby, niż zrobią to konku-
renci. Z tego powodu ważne jest, by traktować marketingowy system komunika-
cji jako proces ciągły, na który składają się zarówno kampanie promocyjne, jak 
i stałe (codzienne) kontakty konsumentów ze sprzedawcami oraz pracownikami 
fi rmy.

1. METODY, MATERIAŁ I ORGANIZACJA BADAŃ

Celem badań było dokonanie zwięzłej charakterystyki działalności mar-
ketingowej dwóch lokalnych browarów działających na terenie Mazowsza pod 
kątem przedsięwzięć podejmowanych w celu przyciągnięcia konsumentów ofe-
rowanego produktu (również turystów), a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
czy piwo może stanowić lokalną atrakcję turystyczną w ocenie osób zarządzają-
cych omawianymi przedsiębiorstwami.

Techniką wykorzystaną w badaniach był wywiad (skategoryzowany, jawny), 
który przeprowadzono na przełomie 2008 i 2009 roku z prezesami browarów Cie-
chan w Ciechanowie oraz Konstancin w Konstancinie-Jeziornie. Kwestionariusz 

4  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo FELBERG 
SJA, Warszawa 1999, s. 571.

5  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 144.
6  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 122–127.
7  Ch.J. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 165.
8  J.W. Wiktor, Promocja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 11.
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składał się z pytań dotyczących bieżącej działalności browarów, form promocji 
i dystrybucji ich produktów, współpracy z samorządem, branżą piwowarską oraz 
lokalnymi przedsiębiorstwami, a także organizowanych przez browary imprez 
towarzyszących.

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA I OFERTA BADANYCH BROWARÓW

Browar Ciechan

Browar Ciechan jest małym, lokalnym przedsiębiorstwem produkującym 
15 tys. hl piwa rocznie. Zakład dzieli się na część produkcyjną oraz dystrybu-
cyjną, co jest zasadne z punktu widzenia zarządzania fi rmą. Działalność spółki 
obejmuje miasto Ciechanów, Warszawę oraz przyległe tereny. Produkty fi rmy 
można zakupić również w największych miastach kraju.

Wyroby zakładu są warzone metodą dekokcyjną przy zachowaniu tradycyj-
nych receptur. Urządzenia i pomieszczenia technologiczne pozostały niezmie-
nione, co umożliwia odtworzenie pierwotnego procesu leżakowania i fermentacji 
piwa. Produkcja taka gwarantuje niepowtarzalny aromat, klarowność i smak. 
Główne marki piwa Browaru Ciechan wytwarzane obecnie to: Mocne Niepaste-
ryzowane, Wyborne Niepasteryzowane, Stout, Miodowe, Pszeniczne, Porter oraz 
Krzepiak (izotoniczny, bezalkoholowy napój słodowy).

Browar Konstancin

Browar Konstancin jest jednym z nielicznych, samodzielnych polskich fi rm 
piwowarskich z wyłącznie krajowym kapitałem. Jest on unikatowy, gdyż jako 
jedyny w Polsce mieści się w okolicy uzdrowiska. Tradycja fi rmy sięga korze-
niami połowy XVIII wieku. W ramach zakładu funkcjonują trzy działy: produk-
cji, logistyki oraz handlu.

Obecnie roczna produkcja wynosi 4 hl piwa, natomiast możliwości browaru 
są znacznie większe – nawet do 30 hl. Działalność fi rmy skupia się głównie na 
rynku lokalnym (dawnym województwie warszawskim) i w największych mia-
stach Polski.
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Wszystkie produkty są tradycyjnie warzone – w odróżnieniu od piw z maso-
wych koncernów piwowarskich stosujących metodę high gravity, czyli produkcji 
warki o wysokim ekstrakcie, a następnie, w procesie rozlewania do butelek, roz-
cieńczania jej wodą z dwutlenkiem węgla. Obecnie Browar Konstancin propo-
nuje następujące marki piwa: Dawne Niepasteryzowane, Warszawiak, Zdrojowe 
Pasteryzowane i Niepasteryzowane, Mazowieckie Pasteryzowane i Niepastery-
zowane, Mazowieckie Mocne oraz Konstancin.

3. MARKETINGOWA DZIAŁALNOŚĆ BADANYCH BROWARÓW

Browar Ciechan

Promocja i dystrybucja produktów Browaru Ciechan obejmuje miasta Cie-
chanów i Warszawę z przyległymi terenami. Należy zaznaczyć, że fi rma skupia 
się główne na strategii przyciągania – przez reklamę, promocję oraz marketing 
szeptany wywołuje oczekiwane reakcje strony popytowej rynku. Świadczy o tym 
rosnące zainteresowanie konsumentów produktami fi rmy i zgłaszanie się bezpo-
średnio do producenta po zakup wyrobów.

Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się tworzyć i utrzymywać atmosferę 
wzajemnego zrozumienia na linii zakład – społeczność lokalna. W tym celu 
współpracuje z innymi fi rmami i instytucjami: samorządem terytorialnym, Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego, agencjami turystycznymi oraz branżą 
piwowarską. Samorząd lokalny wspiera działalność browaru przez działania 
marketingowe (fi rma jest zapraszana do współpracy w promowaniu miasta oraz 
regionu) czy współudział w organizowaniu akcji świątecznych.

4 grudnia 2008 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wpisał na 
Listę produktów tradycyjnych w kategorii Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) 
„Piwo z Ciechanowa”, co znacznie ułatwia promocję produktów wytwórni. Przed-
siębiorstwo również zapraszane jest przez Marszałka na targi turystyczne, gdzie 
można skosztować regionalnych specjałów produkowanych w Polsce. Podobne 
inicjatywy mają na celu reklamowanie polskich wyrobów oraz prezentowanie ich 
zarówno instytucjom turystycznym, jak i klientom indywidualnym.

Do współpracy z zakładem zaprasza się punkty informacyjne i agencje 
turystyczne (www.przewodnicy.pl), którym proponuje się prowadzenie wspólnej 
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polityki turystycznej. Turyści zza granicy, jak również z Polski, odwiedzający 
Warszawę i jej okolice, mają możliwość podziwiania walorów przyrodniczych 
i atrakcji turystycznych powiatu ciechanowskiego, a także odbycia niecodzien-
nych wycieczek z przewodnikiem po browarze wraz z możliwością konsumpcji 
piwa na miejscu. W trakcie dwugodzinnej trasy odbywa się prezentacja procesu 
produkcji piwa, poznanie tajników warzenia oraz fermentacji. W roku 2008 
odbyło się dwanaście takich wycieczek, cena biletu wynosiła 7 zł, a każdy z jej 
uczestników został obdarowany szklanką oraz wybranym produktem fi rmy.

Ponadto przedsiębiorstwo współdziała z instytucjami i organizacjami piwo-
warskimi: Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich oraz portalami 
internetowymi: www.browar.biz, www.piweczko.pl, www.beczkolandia.waw.pl 
(strona poświęcona wspólnym projektom związanym z Mercedesem; Browar 
Ciechan ufundował główną nagrodę w konkursie na Logo Beczkolandii oraz 
Wyprawę dookoła Skandynawii).

Firma aktywnie wykorzystuje reklamę, dzięki której informacja o produk-
tach ma szansę dotrzeć do dużego grona potencjalnych odbiorców, szczególnie 
internetową – ma ona stosunkowo niski koszt, natomiast zawiera ciekawe infor-
macje, tworząc nowoczesny wizerunek przedsiębiorstwa. Zakład opisuje swoją 
działalność na stronie internetowej: www.ciechan.com.pl. Reklamy przedsię-
biorstwa można także spotkać w bezpłatnej prasie lokalnej „Extra Ciechanów” 
w Ciechanowie oraz warszawskiej gazetce „Metro”. Ogłoszenia browaru ukazują 
się także na billboardach zamieszczonych na samochodach jeżdżących po sto-
licy – celem tej akcji jest utrzymanie lub (i) podniesienie pozycji na dotychczas 
obsługiwanym rynku warszawskim. Jedną z najbardziej skutecznych metod pro-
mocji fi rmy jest marketing szeptany. Piwosze, przekazując informacje na temat 
wyrobów z Ciechanowa, polecają go sobie nawzajem. Świadczy to o wysokiej 
jakości i unikatowości jego produktów.

Browar Ciechan od początku swojej działalności został uhonorowany wie-
loma nagrodami oraz wyróżnieniami na festiwalach piwowarskich zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. W plebiscytach konsumenckich trzykrotnie został 
uznany za Browar Roku (w latach 2005–2007). W roku 1997 produkty przed-
siębiorstwa zostały bardzo wysoko ocenione w ogólnopolskich testach kon-
sumenckich:
– Ciechan Wyborny – I miejsce,
– Ciechan Mocny – II miejsce,
– Miodowe – I miejsce.
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W sierpniu 2008 roku w Zwoleniu Marszałek Województwa Mazowieckiego 
wręczył kierownictwu dyplom za zajęcie pierwszego miejsca dla piwa Miodowe 
w konkursie Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki regionów. Minister rolnictwa 
i rozwoju wsi również docenił jakość wyrobów fi rmy. Spółka otrzymała jako 
pierwszy mały browar prawo do używania znaku „Poznaj dobrą żywność”. Nie-
kwestionowaną wartością fi rmy jest wpis do programu Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego „Jakość 
Tradycja”, który służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości 
z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Produkty fi rmy coraz częściej zauważane są na rynku, co potwierdzają 
liczne nagrody, nie tylko na imprezach komercyjnych, lecz również w środo-
wisku znawców złotego trunku – piwoszy i piwowarów. Browar systematycz-
nie bierze udział w targach, na przykład w Ogólnopolskim Święcie Chmielarzy 
i Piwowarów „Chmielaki Krasnystaw”, jednakże jest to impreza komercyjna, 
w której koszty uczestnictwa przewyższają ewentualne zyski. Do niedawna 
były organizowane objazdowe festyny „Gambrynaty”, jednakże zrezygnowano 
z takich działań z uwagi na ich wysokie koszty.

Kierownictwo przedsiębiorstwa próbowało działań związanych ze zmianą 
projektów etykiet. Niestety, nie przypadły one do gustu konsumentom, którzy 
nie zaaprobowali nowego wizerunku fi rmy. Dlatego też ponownie zmieniono 
etykiety na zwykłe, papierowe, kojarzące się z wysoką jakością, ale nie maso-
wością. Obecnie produkcją etykiet, kapsli i szkła zajmują się wyspecjalizowane 
fi rmy. Należy zaznaczyć, że kapsle nie mają żadnych nadruków. Jest to działanie 
celowe, odróżniające produkty badanego browaru od oferty innych.

Część zakładu, zajmująca się dystrybucją, odpowiada za wygodny dostęp 
potencjalnych klientów do produktów fi rmy. Zakład ma własny tabor transpor-
towy, którego zadaniem jest rozwożenie towaru zgodnie z zamówieniem. Spółka 
wykorzystuje dwa rodzaje dystrybucji: bezpośrednią – zakupy bezpośrednio 
u producenta oraz pośrednią – składającą się z kilku ogniw. Jej charakter jest 
selektywny, gdyż oferowane produkty są dostępne w ograniczonej liczbie miejsc 
(głównie w małych sklepach), na wybranym terenie. Przedsiębiorstwo współpra-
cuje z sieciami sklepów spożywczych: Żabka, Piotr i Paweł oraz z fi rmą Alma. 
Piwo Ciechan można również kupić w sklepach zajmujących się sprzedażą 
alkoholi zlokalizowanych w dużych miastach, jak Bydgoszcz, Kraków, Łódź, 
Gdańsk, Wrocław.
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Browar Konstancin

Produkty Browaru Konstancin sprzedawane są na terenie dawnego woje-
wództwa warszawskiego oraz w największych miastach Polski. Jako jedyny 
browar w Polsce znajduje się on w miejscowości uzdrowiskowej, dlatego też na 
rynek wprowadził marki piw: Konstancin Zdrojowe Pasteryzowane i Niepaste-
ryzowane, mając nadzieję na współpracę z Uzdrowiskiem Konstancin. Niestety, 
nie udało się tego zrobić ze względu na wygórowane żądania fi nansowe jego 
właścicieli.

Współpraca z samorządem terytorialnym oraz organizacjami lokalnymi jest 
utrudniona. Zakład nie może liczyć na wsparcie ze strony władz miasta, gdyż 
mimo usilnych prób nawiązania kontaktu samorząd terytorialny oraz lokalne 
punkty informacji turystycznej nie przejawiają zainteresowania jakimikolwiek 
inicjatywami. Problemy te nie zniechęcają fi rmy do rozwoju i współdziałania 
z branżą piwowarską, w tym z serwisem internetowym: www.browar.biz oraz 
Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich. Przedsiębiorstwo charakte-
ryzuje swoją działalność na stronie internetowej www.browar-konstancin.pl. Naj-
większy portal piwny www.browar.biz także docenił smak produktów zakładu. 
Wśród 339 piw konkursowych, w prestiżowym Plebiscycie na Piwo Roku 2008, 
jego wyroby uplasowały się w ścisłej czołówce:
– Zdrojowe Niepasteryzowane – III  miejsce w kategorii Piwa jasne dolnej 

fermentacji – do 13°BLG,
– Dawne Niepasteryzowane – II miejsce w kategorii Piwa jasne mocne dolnej 

fermentacji – do 13°BLG,
– Zdrojowe Niepasteryzowane – II miejsce w kategorii Debiut Roku 2008,
– Mazowieckie Niepasteryzowane – V miejsce w kategorii Piwa jasne dolnej 

fermentacji – do 13°BLG oraz IV miejsce w kategorii Debiut Roku 2008.
Browar Konstancin w 2008 roku brał udział w XXXVIII Ogólnopolskim 

Święcie Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”, gdzie zdobył 
brązowy medal za piwo Dawne Niepasteryzowane. Kierownictwo przedsiębior-
stwa podjęło się sponsorowania 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
„Watch Doks”, który odbył się 14 grudnia 2008 roku w kinie Muranów oraz 
patronatu nad wystawą „Wenecjan” (16 stycznia – 26 lutego 2008 roku) w Mazo-
wieckim Centrum Kultury i Sztuki.
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Browar Konstancin nie prowadzi szerokich działań promocyjnych, z uwagi 
na swoją sytuację fi nansową. Organizowanie takich przedsięwzięć jest kosz-
towne, a zyski, w tym przypadku, nie są współmierne do nakładów. Mały zakład, 
z trudnościami utrzymujący się na rynku, nie może pozwolić sobie na tak duży 
wydatek. Pomimo to dyrekcja zakładu zdecydowała, że rozpocznie zakrojoną na 
szerszą skalę kampanię reklamową – rozmieszczenie w Warszawie billboardów 
promocyjnych (łącznie 30 reklam, które znajdą się w ważniejszych miejscach 
strategicznych miasta).

Kolejną formą promocji fi rmy jest organizacja wycieczek po browarze 
z przewodnikiem. Odbywają się one indywidualnie bądź w małych grupach po 
uprzedniej rezerwacji (zgłoszenie usługi zwiedzania) i – co ważne – są nieod-
płatne. Podczas wycieczki można prześledzić proces produkcji piwa, poznać 
tajniki warzenia oraz fermentacji. W roku 2008 odbyło się sześć takich imprez. 
Niestety, nie ma możliwości degustacji piwa na miejscu.

Przedsiębiorstwo wykorzystuje strategię dystrybucji selektywnej – towar jest 
dostępny wyłącznie w wybranych sklepach, co powoduje, że nabywca jest gotów 
poświęcić większą ilość czasu, aby dokonać satysfakcjonującego go wyboru.

Wnioski

Podsumowaniem całości rozważań są sformułowane wnioski, stanowiące 
pewną diagnozę problemu funkcjonowania małych, regionalnych fi rm piwowar-
skich w Polsce. Wydaje się, że warto je także wykorzystać do zainicjowania lub 
utrwalenia istniejącego ruchu turystycznego na omawianym obszarze.
1. Jakość produktów browarów regionalnych zwykle przewyższa „masową 

konkurencję”, co prowokuje koncerny do przejmowania „niewygodnych 
przeciwników” i monopolizowania rynku. Jednym ze sposobów walki kon-
kurencyjnej z dużymi koncernami piwowarskimi może być wspólna polityka 
prowadzona przez gospodarcze samorządy branżowe, instytucje i organiza-
cje zrzeszające małych, lokalnych przedsiębiorców.

2. Odpowiednio prowadzony marketing terytorialny i współpraca z samorzą-
dem lokalnym powinny być priorytetem w kontekście obsługi sektora tury-
stycznego. Wspieranie rozwoju produktów lokalnych może stworzyć markę, 
która będzie dostrzegalna na znacznie większym geografi cznie obszarze.
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3. Jednym z istotnych sposobów promocji wykorzystywanych przez przedsię-
biorstwa mogą być wycieczki z przewodnikiem po zakładzie, stanowiące 
ciekawą atrakcję turystyczną i wiążące się z zaspokojeniem potrzeb infor-
macyjno-poznawczych.

4. Dla zintensyfi kowania ruchu turystycznego w regionie oraz zwiększenia 
rozpoznawalności produktów omawianych browarów należy zainicjować 
działania proturystyczne. Idealnym rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie 
i wypromowanie krótkich tras (szlaków) turystycznych (pieszych, rowero-
wych, konnych), dających możliwość poznania miejscowych atrakcji oraz 
zaopatrzenia w lokalne produkty kulinarne.

5. Dotychczasowe zainteresowanie odbiorców produktami badanych browarów 
w kontekście generowanego ruchu turystycznego oraz zastosowane sposoby 
promocji oferty w ocenie badanych wydają się niewystarczające, aby można 
było, w sposób niebudzący wątpliwości, potraktować piwo jako typowy, ku-
linarny produkt turystyczny Mazowsza.

THE ROLE OF LOCAL BREWERIES TO STIMULATE 
THE DEVELOPMENT OF TOURISTIC MOVEMENT 

IN THE MAZOVIA REGION

Summary

Culinary products can greatly infl uence tourism development in reception areas. 
A wide variety of culinary products is undoubtedly an asset which can be used to pro-
mote interesting tourist places. The aims of this work was to characterize merchandising 
of two local brew houses in the Masovian Voivodship and to answer the following ques-
tion: can beer become a local tourist attraction? It seems that only with the support of local 
authorities and cooperation among small manufacturers it is possible for people govern-
ing brew house to develop their own beer brand. It is likely that such beer brand would 
be cognoscible on the consumer market especially including the tourist market which has 
diversifi ed character. Heretofore, studies have shown that insuffi cient consumers’ interest 
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in products of examined brews and decidedly inadequate promotion strategies prevent 
beer from acknowledging it as a typical, culinary tourist product in reception areas.

Translated by Izabela Makarska
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WYBRANE ZAGADNIENIA KLASYFIKACJI 
I KATEGORYZACJI 

OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO 
W POLSCE I NIEMCZECH

Wprowadzenie

Zagadnienie klasyfi kacji i kategoryzacji jest postrzegane przez każdy kraj 
autonomicznie i, jak do tej pory, nie ma planów dotyczących ujednolicenia tej 
problematyki w Unii Europejskiej, a tym bardziej na świecie. W związku z tym 
w praktyce wynikają nieporozumienia, a właściwie rozczarowanie klientów 
obiektów zakwaterowania zbiorowego, kupujących różne produkty hotelarskie 
pod szyldem wspólnych nazw rodzajów obiektów i ich kategorii. Nie od dziś 
wiadomo, że hotel czterogwiazdkowy w Tunezji nie gwarantuje tego samego 
poziomu świadczenia usług, co hotel czterogwiazdkowy w Polsce. Zjawisko to, 
wydaje się, wymaga głębszego omówienia. 

Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej klasyfi kacji 
i kategoryzacji obiektów zakwaterowania zbiorowego w Polsce i Niemczech. 
W pierwszej i drugiej części referatu omówiono teoretyczne aspekty klasyfi ka-
cji i kategoryzacji obiektów w Polsce i Niemczech, natomiast na koniec porów-
nano systemy klasyfi kacji i kategoryzacji obiektów zakwaterowania zbiorowego, 
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wskazując ich cechy wspólne oraz różnice. Metodą badawczą była krytyczna 
analiza branżowej literatury oraz urzędowych dokumentów. 

1. ISTOTA KLASYFIKACJI I KATEGORYZACJI OBIEKTÓW 
ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO W POLSCE 

W Polsce poruszane zagadnienia regulują dwa dokumenty rządowe. 
W pierwszym – ustawie o usługach turystycznych1, znajdują się zapiski doty-
czące klasyfi kacji, czyli podziału obiektów hotelarskich na rodzaje, w drugim zaś 
– rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie2, znajduje się 
zapis na temat kategoryzacji, czyli podziału obiektów hotelarskich ze względu na 
standard. Zanim jednak zostaną omówione teoretyczne założenia, należy zdefi -
niować, na czym polega świadczenie usługi hotelarskiej. 

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych jest to krótkotrwałe, ogólnie 
dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także 
miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie 
w obrębie obiektu usług z tym związanych3. Usługi hotelarskie są w swojej istocie 
i specyfi ce produkcji uniwersalne, to znaczy nie są przypisane tylko do jednego 
rodzaju obiektu hotelarskiego lub konkretnej działalności hotelarskiej. Mogą one 
być świadczone zarówno w obiektach hotelarskich, zaliczanych do hotelarstwa 
właściwego (na przykład hotele, pensjonaty), jak i w innych obiektach, w których 
usługa ta jest podstawą prowadzonej działalności lub jest uzupełnieniem działal-
ności innej, podstawowej, wobec której świadczenia hotelarskie są komplemen-
tarne. W niniejszym artykule rozważania będą jednak dotyczyć tylko obiektów 
zaliczanych do hotelarstwa właściwego4.

1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. DzU 2004, nr 223, poz. 2268 
z późn. zm.

2  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, t.j. DzU 2006, nr 22, 
poz. 169 z późn. zm.

3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych...
4  D. Szostak, M. Sidorkiewicz, Usługi hotelarskie w przewozach promowych, Ekonomiczne 

Problemy Usług nr 15, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 491, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 270.
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Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, obiekty zakwaterowania zbio-
rowego można sklasyfi kować jako5: 
– hotele, czyli  obiekty posiadające co najmniej dziesięć pokoi, w tym więk-

szość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres 
usług związanych z pobytem klientów;

– motele, czyli obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, 
posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jed-
no- i dwuosobowych;

– pensjonaty, czyli obiekty posiadające co najmniej siedem pokoi, oferujące 
swoim klientom całodzienne wyżywienie;

– kempingi, czyli obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przy-
czepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach sta-
łych oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów;

– domy wycieczkowe, czyli obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc nocle-
gowych, w których klienci sami mogą się obsłużyć, oraz świadczące mini-
malny zakres usług związanych z ich pobytem;

– schroniska młodzieżowe, czyli obiekty przeznaczone do indywidualnej i gru-
powej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;

– schroniska, czyli obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy 
szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych 
z pobytem klientów;

– pola biwakowe, czyli obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namio-
tach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiek-
tów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie6, 
obiekty zakwaterowania zbiorowego, zgodnie z właściwą klasyfi kacją, można 
skategoryzować  według: 
– pięciu kategorii oznaczonych gwiazdkami (*, **,***,****,*****) – hotele, 

motele, pensjonaty,
– czterech kategorii oznaczone gwiazdkami (*,**,***,****) – kempingi,
– trzech kategorii oznaczonych cyframi rzymskimi (I, II, III) – domy wyciecz-

kowe, schroniska młodzieżowe.
Schroniska oraz pola biwakowe są wyłączone z kategoryzacji.

5  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych...
6  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy...
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W Polsce oznaczenie gwiazdkami wprowadzono w 1977 roku7.
Jeśli chodzi o najbardziej uniwersalny obiekt hotelarski, czyli hotel, główne 

grupy wymagań dotyczą zewnętrznych elementów zagospodarowania i urzą-
dzenia (I), instalacji i urządzeń technicznych (II), podstawowych elementów 
dotyczących funkcji, programu obsługowego i użyteczności obiektu (III), części 
mieszkalnej (IV), oferty usług podstawowych i uzupełniających (V) oraz innych 
(VI). Wymagania te są rozpisane w 55 punktach8. 

Fakt spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań wynikających z przepi-
sów prawnych nie upoważnia przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie do 
korzystania z nazw prawnie chronionych. Bezprawne używanie nazwy i kategorii 
obiektu podlega: 
– karze grzywny lub ograniczenia wolności (na podstawie Kodeksu wykro-

czeń),
– sankcji mandatu i natychmiastowego zakazu posługiwania się prawnie chro-

nioną nazwą (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny In-
spektorat Inspekcji Handlowej, na podstawie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, która nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
gospodarczą obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji).

Aby stosować takie nazwy, potrzebna jest wydana przez właściwego, ze 
względu na miejsce położenia obiektu, marszałka województwa decyzja admi-
nistracyjna. Za pola biwakowe odpowiada, ze względu na lokalizację, nie mar-
szałek a wójt, burmistrz lub prezydent. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich 
do określonego rodzaju i kategorii jest dobrowolne i odbywa się na wniosek 
zainteresowanego. Procedurę klasyfi kacji i kategoryzacji można podzielić na 
następujące etapy:
– złożenie wniosku przez hotelarza do marszałka województwa (może być wy-

korzystany ustalony wzór ankiety; hotelarz ma obowiązek podania rodzaju 
i kategorii obiektu, o jaką wnosi),

– powołanie zespołu oceniającego przez marszałka województwa,
– kontrola obiektu,
– sporządzenie protokołu przez komisję,
– wydanie decyzji administracyjnej przez marszałka.

7  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 67.

8  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy...
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Kontrole powinny się odbywać nie rzadziej niż co trzy lata.
Klasyfi kacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich jest odpłatna (na pod-

stawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w spra-
wie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego). Za dokonanie 
oceny lub ponowną ocenę należy uiścić opłatę. Jej wysokość zależy od rodzaju 
i kategorii obiektu, o jaką się wnosi (im bardziej prestiżowy obiekt i wyższa 
kategoria, tym drożej). Opłata kształtuje się od 10% (w przypadku pól biwako-
wych i schronisk młodzieżowych) do 150% (w przypadku hoteli i moteli cztero- 
i pięciogwiazdkowych) – miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za 
pracę pracownika pracującego na pełnym etacie.

2. ISTOTA KLASYFIKACJI I KATEGORYZACJI OBIEKTÓW 
ZAKWATEROWANIA ZBIOROWEGO W NIEMCZECH

W Niemczech usługi hotelarskie to – w dosłownym tłumaczeniu – usługi 
gościnności (Gastgewerbe). Usługi hotelarskie są zarejestrowaną działalnością 
gospodarczą, dzielą się na zarobkowe żywienie gości oraz udzielanie noclegu 
(Kost und Logis). Usługi noclegowe mogą być oferowane w hotelach oraz innych 
obiektach. Mogą to być na przykład pensjonaty (recepcja nie jest otwarta przez 
cały czas, obiekt ma bardziej prywatny charakter), domy gościnne, schroniska 
(samoobsługa klientów, brak serwisu) oraz obiekty parahotelarskie. 

Za klasyfi kację wszystkich obiektów branży noclegowej odpowiedzial-
ność ponosi Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) – zrzeszenie 
75 tys. obiektów. Klasyfi kacja hoteli oraz marketing branży hotelowo-turystycz-
nej są głównymi polami działania DEHOGI. Głównymi rodzajami obiektów 
zakwaterowania zbiorowego w Niemczech są hotele, pensjonaty oraz domy 
gościnne.

Jeśli chodzi o klasyfi kację związaną z używaniem nazwy hotel, w Niem-
czech hotelarz starający się o takie miano musi odpłatnie udostępniać gościom 
zakwaterowanie z wyżywieniem. Hotel jest defi niowany jako przedsiębiorstwo 
turystyczne należące do branży hotelarsko-restauracyjnej (Hotel- und Gastge-
werbe – HoGa), spełniające co najmniej następujące wymogi: musi mieć recep-
cję i pokoje gościnne wyposażone w łóżko, szafę, stół i urządzenia sanitarne do 
umycia się oraz usługi gastronomiczne (co najmniej jedno śniadanie w ofercie). 
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Większe hotele9 muszą być wyposażone w tak zwane lobby (Empfangs- und 
Aufenthaltsbereich), co najmniej jedną restaurację, bar oraz – w zależności od 
przynależności do danej kategorii – fi tness z basenem lub bez, garaż lub inne 
obiekty. Różnica między hotelem a na przykład pensjonatem wynika z posiada-
nia lub nie recepcji (pensjonat nie musi jej mieć). W hotelach wyższych katego-
rii, cztero- i pięciogwiazdkowych, recepcja czynna jest całą dobę. Klasyfi kacja 
hoteli odbywa się zgodnie z corocznie aktualizowanymi kryteriami, które dotyczą 
poszczególnych zagadnień. Oceniane są takie elementy, jak budynek, pomiesz-
czenia, serwis, oferta czasu wolnego oraz pomieszczenia konferencyjne.

Co się tyczy klasyfi kacji domów gościnnych i pensjonatów (G-Klassifi zie-
rung) została ona wprowadzona w lipcu 2005 roku. Podobnie jak klasyfi kacją 
hoteli, zajmuje się nią DEHOGA. System oceny i klasyfi kacji domów gościn-
nych i pensjonatów został opracowany wspólnie z niemieckim związkiem tu-
rystyki (Deutscher Tourismusverband – DTV) i dotyczy obiektów posiadających 
co najmniej osiem łóżek, ale nie więcej niż 20 pokoi, niemających charakteru 
hotelu. Decyzja klasyfi kacyjna ważna jest przez trzy lata, w trakcie których prze-
prowadzane są regularne kontrole.

W Niemczech zaszeregowanie obiektu do danego rodzaju odbywa się co 
trzy lata, po których upływie obiekt poddawany jest ponownej kontroli. Kata-
log kryteriów aktualizowany jest w odstępach czasowych, które nie przekraczają 
pięciu lat, i jest nowelizowany po przeprowadzeniu reprezentatywnej ankiety 
wśród gości. W ten sposób kryteria dopasowywane są do aktualnych trendów 
dotyczących spędzania wolnego czasu oraz urlopu, a także do nowych możliwo-
ści technologicznych. W Niemczech wyróżnia się następujące oznaczenia stan-
dardu świadczenia usług hotelarskich: dla hoteli (od 1* do 5* – od 1996 roku), 
dla domów gościnnych i pensjonatów (od 1* do 4* – od 2005 roku), dla miejsc 
kampingowych (od 1* do 5* – od 2000 roku) oraz dla domów letniskowych 
i pokoi prywatnych (od 1* do 5* – od 1994 roku). W celu uzyskania danej 
kategorii hotel musi spełniać ustalone kryteria podstawowe (1* – 41 kryteriów, 
5* – 113 kryteriów) oraz uzyskać niezbędną liczbę punktów (1* – 90 punktów, 
5* – 570 punktów). Wybrane kryteria oceniane w celu zaklasyfi kowania hotelu 
do danej kategorii zostały zaprezentowane w tabeli 1. 

9  Największym niemieckim hotelem ze względu na liczbę łóżek jest berliński Estrel (1125 
pokoi i suitów), najmniejszym – Einschlaf w Wolfsburgu (najstarszym – Pilgrimhaus w Soest zało-
żony w 1304 r.). 
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Tabela 1 

Wybrane kryteria oceny w klasyfi kacji hotelu do danej kategorii

Klasa Jakość 
wymogów Przykłady wymogów podstawowych

1 2 3

tu
ry

st
yc

zn
a

(h
ot

el
 je

dn
og

w
ia

zd
ko

w
y)

kwatera 
spełniająca 
najprostsze 
wymogi

powierzchnia pokoju jednoosobowego – 8 m2, powierzchnia pokoju 
dwuosobowego – 12 m2

wszystkie pokoje z prysznicem/WC lub łazienką /WC
wszystkie pokoje z kolorowym telewizorem z pilotem
codzienne sprzątanie pokoju
recepcja
faks w recepcji
telefon dostępny dla gościa
restauracja
poszerzona oferta śniadaniowa
wyznaczony areał dla niepalących w jadalni
napoje

st
an

da
rd

ow
a

(h
ot

el
 d

w
ug

w
ia

zd
ko

w
y) kwatera 

spełniająca 
średnie 
wymogi

powierzchnia pokoju jednoosobowego – 12 m2, powierzchnia 
pokoju dwuosobowego – 16 m2

śniadanie w formie stołu szwedzkiego
krzesło lub fotel w pokoju (na każde łóżko jedno)
nocna lampka lub lampka do czytania przy łóżku
ręczniki kąpielowe
artykuły higieniczne (szczoteczka do zębów, jednorazowa 
maszynka do golenia itp.)
możliwość bezgotówkowego rozliczania

ko
m

fo
rto

w
a

(h
ot

el
 tr

zy
gw

ia
zd

ko
w

y)

kwatera 
spełniająca 
podwyż-
szone 
wymogi

powierzchnia pokoju jednoosobowego – 14 m2, powierzchnia 
pokoju dwuosobowego – 18 m2

10% pokoi dla niepalących
osobno wydzielona recepcja z personelem czynna 14 godzin, cało-
dobowa możliwość zwrócenia się do osób z obsługi
dwujęzyczna obsługa
serwis bagażowy
napoje w pokoju
telefon w pokoju, dostęp do Internetu
ogrzewanie w łazience, suszarka do włosów, papierowe chusteczki 
higieniczne
duże lustro, stojak na walizkę, sejf
przybory do szycia, do czyszczenia obuwia
na życzenie dodatkowa poduszka i kołdra 
system zbierania reklamacji i uwag
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1 2 3
fi r
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 c
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zt
er

og
w

ia
zd
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w

y)
kwatera 
spełniająca 
wysokie 
wymogi

powierzchnia pokoju jednoosobowego – 16 m2, powierzchnia 
pokoju dwuosobowego – 22 m2

osobno wydzielona recepcja z personelem  czynna 18 godzin, cało-
dobowa możliwość zwrócenia się do osób z obsługi
lobby z barem i możliwością odpoczynku
śniadanie w formie stołu szwedzkiego, roomserwis
minibar lub napoje dostępne przez całą dobę w ramach roomserwisu
fotel/kanapa ze stolikiem
szlafrok, na życzenia kapcie
artykuły kosmetyczne (np. czepek pod prysznic, pilnik), lusterko 
kosmetyczne 
Internet-PC/Internet-Terminal
restauracja a la carte

lu
ks

us
ow

a
(h

ot
el

 p
ię

ci
og

w
ia

zd
ko

w
y)

kwatera 
spełniająca 
najwyższe 
wymogi

powierzchnia pokoju jednoosobowego – 18 m2, powierzchnia 
pokoju dwuosobowego – 26 m2, suity
recepcja czynna całą dobę godziny, concierge
wielojęzyczna obsługa
odźwierny,  serwis przyprowadzenia samochodu 
lobby z barem i możliwością odpoczynku
przywitanie gościa w pokoju świeżymi kwiatami lub niespodzianką 
minibar oraz restauracja czynna całą dobę, a także napoje w pokoju 
i roomserwis
artykuły higieniczne w osobnych fl akonikach (szampon, żel pod 
prysznic itp.)
komputer z dostępem do Internetu w pokoju
poduszki do wyboru, możliwość sterowania oświetlenia z łóżka, 
sejf w pokoju
serwis prasowanie (w ciągu godziny), czyszczenie obuwia

superior jw. usługi wykraczające ponad ofertę klasy luksusowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Deutsche Hotelklassifi zierung, http://www.
hotelsterne.de/.

Od stycznia 2010 roku w Austrii i w Niemczech wprowadzona zosta-
nie jednakowa klasyfi kacja obiektów zakwaterowania zbiorowego. Inicjatywa 
ta została podjęta wspólnie przez niemieckie i austriackie związki hotelarskie 
(Hotelfachverbände). Planowane jest także przyłączenie szwajcarskich obiektów 
noclegowych do tej inicjatywy.

Podsumowanie

Zaprezentowane w artykule systemy klasyfi kacji i kategoryzacji obiektów 
zakwaterowania zbiorowego w Polsce i Niemczech pozwalają wskazać wspólne 
ich płaszczyzny i różnice, które przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2 

Podobieństwa i różnice wybranych aspektów klasyfi kacji i kategoryzacji 
obiektów zakwaterowania zbiorowego w Polsce i Niemczech

Podobieństwa Różnice
•  dobrowolność w ubieganiu się o zaszere-

gowanie obiektu zakwaterowania zbioro-
wego do określonego rodzaju i kategorii,

•  skala pięciogwiazdkowa używana 
do oznaczenia standardu w hotelach,

•  ocena klasyfi kacyjna i kategoryzacyjna 
ważna przez trzy lata.

•  procedura klasyfi kacji i kategoryzacji 
w Polsce odbywa się pod kontrolą władzy 
samorządowej, natomiast w Niemczech 
– organizacji pozarządowej,

•  w Niemczech dla uzyskania odpowiedniej 
kategorii obiektu brane są pod uwagę kwa-
lifi kacje językowe pracowników obsługi, 
natomiast w Polsce wymagania w stosunku 
do kadr pierwszego kontaktu sprowadza się 
do jednolitego ubioru dla poszczególnych 
służb hotelowych,

•  skala pięciogwiazdkowa używana do ozna-
czenia standardu w pensjonatach w Polsce, 
a czterogwiazdkowa w Niemczech,

•  w Niemczech sklasyfi kowane hotele mogą 
być odznaczone „superior” jako te obiekty, 
których produkt wykracza ponad ofertę klasy 
luksusowej, w Polsce takie oznaczenia nie są 
stosowane.

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, warto zastanowić się nad ideą wprowadzenia standaryzacji 
dotyczącej rodzajów i kategorii na szczeblu europejskim, a nawet światowym. 
Taki pogląd wydaje się być rozsądny i uzasadniony. Ujednolicenie omawianych 
systemów byłoby korzystne dla klientów, dla których oferta na rynku stałaby się 
przejrzysta. Klienci mieliby większą szansę na ocenę oferty przed przybyciem do 
obiektu, a sytuacje, w których zastana jakość w żaden sposób nie odzwierciedla 
oczekiwanej, należałyby do rzadkości10. W praktyce wprowadzenie tego pomysłu 
w życie wydaje się być jednak niezwykle trudne, kosztowne i wymagające ciąg-
łej weryfi kacji. Jednym z podstawowych problemów jest fakt, iż krajowe sys-
temy klasyfi kacji uwzględniają specyfi kę danego kraju11 oraz preferencje gości 

10  A. Białk, Kategoryzacja bazy hotelowej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
Niemiec, w: Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej. Zbiór materiałów pokonferen-
cyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 207.

11  Przykładowo, klimatyzacja jest dla hoteli zlokalizowanych w ciepłych krajach, np. w Grecji, 
wymogiem bardzo istotnym, niemającym natomiast znaczenia w krajach zimnych, np. w Austrii. 
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w stosunku do danego państwa12. Rozwiązaniem może być główny kierunek 
działań Międzynarodowego Zrzeszenia Hoteli i Restauracji13 (International Hotel 
& Restaurant Association – IH&RA), które w kooperacji ze Światową Organiza-
cją Turystyki prowadzi prace w sferze ujednolicenia istniejących systemów kla-
syfi kacyjnych. Efektem tych działań powinno być wydanie wspólnych zaleceń 
dotyczących polityki państw i branży turystycznej oraz określenie celów, jakim 
powinna służyć klasyfi kacja14. Ostatecznie opracowanie minimalnych standar-
dów dla wszystkich państw i stosowanie podwójnego oznaczenia obiektów, czyli 
pierwszego zgodnie z zasadami krajowymi, a drugiego zgodnie z wymogami 
globalnymi, wydaje się być najbardziej realne.

AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER KLASSIFIZIERUNG 
UND KATEGORISIERUNG VON GASTGEWERBEOBJEKTEN 

IN POLEN UND IN DEUTSCHLAND

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist die Vorstellung bzw. der Vergleich der 
Klassifi zierungen von Gastgewerbeobjekten in Deutschland und in Polen. Die Ausarbei-
tung besteht aus zwei Sachteilen, der Einführung sowie abschließenden Zusammenfas-
sung. Im ersten sowie zweiten Teil wurden die theoretischen Aspekte der Klassifi zierung 
und Kategorisierung in beiden Ländern dargestellt, um im abschließenden Teil die 
Gemeinsamkeit bzw. die Unterschiede herauszuarbeiten.

Übersetzt von Liliana Jodkowska

12  A. Białk, Kategoryzacja bazy hotelowej..., s. 208.
13  Na arenie międzynarodowej jest to najważniejsza organizacja hotelarska.
14  Hotelarstwo..., s. 110.
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JAKO PRZYKŁADY PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH 
NA RYNKU BUSINESS TO BUSINESS W TURYSTYCE

Wprowadzenie

Zmiany zachodzące na rynku sprawiają, iż obecnie to kreowanie długookre-
sowej więzi z klientami oraz kooperantami staje się podstawą działań marketin-
gowych przedsiębiorstw turystycznych. W dobie kryzysu, rosnącej konkurencji 
oraz wzrostu i zmienności wymagań turystów fi rmy turystyczne zmuszone są 
do poszukiwania bardziej efektywnych sposobów nawiązywania, utrzymywania 
i stałego zacieśniania kontaktów z klientami. 

W czasach dekoniunktury wśród działań promocyjnych najlepiej spraw-
dzają się te nastawione na efekt i jednocześnie mierzalne. Należy przyjąć, że 
kształtowanie lojalności w najbliższym czasie zyska na znaczeniu, stąd przed-
siębiorstwa turystyczne powinny dążyć do zagwarantowania lojalności zarówno 
swoich najlepszych klientów, jak i kooperantów. 

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane podstawowe korzyści wyko-
rzystania oraz etapy projektowania programów lojalnościowych. Przykładami 
praktycznej implementacji programów lojalnościowych na rynku business to 
business będą: światowy lider w zakresie rozwiązań informatycznych dla branży 
turystycznej – fi rma Amadeus, oraz internetowy serwis turystyczny Odpoczne.
pl. Program lojalnościowy „Amadeus Privilege” adresowany jest do odbiorców 



86 Izabela Michalska-Dudek

i użytkowników usług – agentów turystycznych, dokonujących rezerwacji hote-
lowych, oraz sprzedaży biletów lotniczych przez system rezerwacyjny Amadeus. 
Serwis turystyczny Odpoczne.pl umożliwia z kolei, dzięki systemowi bonów 
turystycznych, zainteresowanym przedsiębiorstwom motywowanie swoich pra-
cowników oraz nagradzanie partnerów biznesowych. 

1. RYNEK BUSINESS TO BUSINESS A PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Pomimo że podstawowa różnica między kategoriami rynku business to 
customer (B2C) oraz business to business (B2B1) polega na charakterze i prze-
znaczeniu dóbr, to z punktu widzenia psychologii zachowań konsumenckich, 
leżących u podstawy decyzji zakupowych, główna różnica leży w motywacjach 
zakupowych. 

Business to business to rynek o ogromnej wartości w stosunku do liczby 
podmiotów funkcjonujących na nim – występuje na nim mniejsza liczba więk-
szych nabywców, a między dostawcą a odbiorcą dochodzi do intensywniejszej 
współpracy. W przeciwieństwie do business to customer za bardzo duże zakupy 
odpowiedzialna jest stosunkowa mała grupa decydentów z tak zwanego centrum 
zakupu2. Nadawcę komunikatu promocyjnego najbardziej interesują decydenci, 
ponieważ to oni podejmują decyzję zakupową. Jest to jednak grupa trudna 
zarówno do zdefi niowania, jak i zidentyfi kowania. W zależności od struktury 
organizacyjnej fi rmy oraz ważności dobra decydentem może być zarówno pre-
zes, dyrektor handlowy, jak i właściciel fi rmy. 

Motywatorzy stanowią grupę, która bezpośrednio nie podejmuje decyzji 
zakupowych, jednak może wpływać na zakup przez defi niowanie potrzeb i ocze-
kiwań oraz wygłaszanie opinii na temat ofert, które zostały złożone fi rmie. Moty-
watorem może być kierownik działu sprzedaży i marketingu czy menedżer do 

1  Transakcje między fi rmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punkta-
mi sprzedaży itp.), w których wykorzystywane są środki elektroniczne. 

2  Tzw. centrum zakupu składa się z wielu osób, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji 
o zakupie instytucjonalnym i mają wspólne cele, ponoszą wspólne ryzyko i dysponują niezbędną 
do tego wiedzą. Poszczególne osoby w centrum zakupu pełnią zazwyczaj jedną lub kilka z na-
stępujących funkcji: użytkownicy (ludzie, którzy bezpośrednio użytkują produkt lub korzystają 
z usługi), doradcy (ludzie oddziałujący na decyzję dotyczącą zakupu, zazwyczaj pomagając określić 
właściwości przedmiotu zakupu), decydenci (posiadający formalne bądź nieformalne uprawnienia 
do wyboru lub zatwierdzenia dostawcy), bramkarze (osoby kontrolujące przepływ informacji do 
innych członków centrum zakup), nabywcy (pracownicy posiadający formalne uprawnienia, odpo-
wiedzialni za wybór dostawcy i negocjowanie warunków kontraktu).
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spraw kluczowych klientów. Jest to bardzo istotna, choć niestety niedoceniana, 
grupa docelowa komunikatów promocyjnych na rynku business to business, jej 
przedstawiciele rzeczywiście będę korzystać z wybranych produktów. Poza tym 
mają oni więcej czasu na zebranie informacji na temat oferty i ewentualne roz-
ważenie poszczególnych wariantów. Motywatorzy wpływają na wybór oferty, 
ostateczny decydent –  osoba akceptująca wybór, chcąc zaspokoić potrzeby pra-
cowników, z reguły przystaje na ich sugestie3.

Najszerszą grupę stanowią użytkownicy (pracownicy liniowi przedsiębior-
stwa turystycznego – specjaliści do spraw obsługi klienta), którzy również mogą 
odgrywać rolę motywatora lub inicjatora zakupu, a co najważniejsze – to od nich 
zależy przyszła powtarzalność zakupów. W przypadku tej grupy zadaniem działań 
promocyjnych jest likwidacja dysonansu pozakupowego, zachęcenie do kolej-
nych zakupów, a także przywiązanie do danego oferenta4. Z tych właśnie powo-
dów szczególne znaczenia na rynku B2B przypisuje się pozyskaniu, a następnie 
utrzymaniu lojalnych kooperantów. Stąd ważnym działaniem jest skonstruowanie 
odpowiedniego komunikatu promocyjnego i wsparcie go adekwatnymi argumen-
tami, w czym program lojalnościowy może się okazać niezwykle pomocny. 

2. ETAPY PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Związek z klientem to proces, na który składa się wiele epizodów mających 
na celu wymianę zasobów między fi rmą a klientem. W tradycyjnym podejściu 
związek pojmuje się jedynie jako kolejne transakcje zakupu. Zarządzanie rela-
cjami z klientem mówi o epizodach i wymianie zasobów rozpatrywanych nie 
tylko na płaszczyźnie czynności fi nansowo-towarowej. W tym ujęciu wyróżnić 
można pięć różnych typów relacji powstających między fi rmą a jej klientami:
– relacja podstawowa – fi rma sprzedaje produkt, nie prowadzi jednak żadnych 

działań posprzedażowych,
– relacja reaktywna – przedsiębiorstwo sprzedaje produkt i zachęca klienta do 

skontaktowania się z nim w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań 
lub problemów z jego strony,

3  Szerzej: K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kevin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 1998, s. 148–151 oraz J. Światowiec, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, 
PWE, Warszawa 2006, s. 55–59.

4  Szerzej: M. Musioł, A. Gołębicka, Dotrzeć do wszystkich w B2B, „Marketing w Praktyce” 
2009, nr 4, s. 6.
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– relacja odpowiedzialna – sprzedawca dzwoni do klienta wkrótce po zakupie, 
aby sprawdzić, czy produkt odpowiada jego oczekiwaniom, ponadto stara się 
uzyskać od niego sugestie dotyczące ulepszenia produktu bądź informacje 
o przyczynach niezadowolenia z zakupu, a informacje te wykorzystuje do 
ciągłego doskonalenia oferty,

– relacja proaktywna – pracownicy przedsiębiorstwa okresowo kontaktują się 
z klientem, przekazując mu sugestie na temat sposobu wykorzystania pro-
duktu lub informacje o nowych ofertach,

– relacja partnerska – przedsiębiorstwo w sposób ciągły pracuje z klientami 
w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej wartości5.

Programy lojalnościowe6 stanowią ważny instrument wspierający oddziały-
wanie marketingowe przedsiębiorstwa, którego głównym zadaniem jest wspiera-
nie procesu kształtowania lojalnego klienta. Lojalni nabywcy powtarzają zakupy 
dotychczasowych produktów, nabywają nowe produkty przedsiębiorstwa, są 
skłonni zapłacić wyższą cenę jako wyraz uznania wysokiej wartości oferty 
fi rmy, rekomendują fi rmę innym potencjalnym nabywcom, a także tworzą pozy-
tywną opinię o przedsiębiorstwie7. Z punktu widzenia działalności operacyjnej 
przedsiębiorstwa powtarzanie zakupów wymaga zazwyczaj niższych kosztów 
obsługi, nawiązania kontaktu, sprzedaży i marketingu, które są amortyzowane 
w dłuższym okresie. Jeśli dodać do tego, że pozyskanie nowego klienta może 
kosztować nawet pięciokrotnie więcej niż utrzymanie już istniejącego8, lojalność 

5  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 531.

Warto zwrócić uwagę, iż w ramach relacji partnerskich z klientem przedsiębiorstwo może kre-
ować wartość dla klienta na trzy sposoby. Pierwszy polega na zapewnieniu klientowi głównie 
korzyści fi nansowych. Dla często podróżujących linie lotnicze oferują programy lojalnościowe 
(frequent-fl yer), z kolei hotele zapewniają pokoje o podwyższonym standardzie. Drugi sposób to 
oferowanie klientowi tzw. korzyści społecznych. W tym przypadku pracownicy fi rmy starają się 
wzmocnić więzi z klientem przez kontaktowanie się z nimi i poznawanie ich indywidualnych po-
trzeb oraz wymagań, a następnie oferują im zindywidualizowaną ofertę produktów i usług. Trzecim 
sposobem kreowania wartości w marketingu relacji jest budowanie związków strukturalnych mię-
dzy fi rmą a jej klientami, poza dostarczaniem im korzyści fi nansowych oraz społecznych. 

6  Typowe programy lojalnościowe w literaturze marketingu są zaliczane do działań z zakresu 
promocji sprzedaży. 

7  I. Michalska-Dudek, A. Rapacz, Kształtowanie lojalności klienta biur podróży z wykorzysta-
niem programów lojalnościowych, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia 
jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AD-REM, Jelenia Góra 2009, s. 115. 

8  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing..., s. 530. 
Wyniki badań wskazują, że tylko 10% klientów fi rmy tracą dlatego, że konkurencja proponu-

je oferty obiektywnie bardziej atrakcyjne, a ponad 70% opuszcza dotychczasowych dostawców 
z powodu braku zainteresowania z ich strony.
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klientów uznać należy za jeden z ważniejszych wskaźników oceny działalności 
biura podróży, a stosowanie programów lojalnościowych za wskazane. 

Podkreślić należy również dodatnią korelację między wskaźnikiem utrzy-
mania klientów9 – procentowy stosunek liczby klientów powtarzających zakup 
w fi rmie w danym okresie do liczby klientów dokonujących zakupów w fi rmie 
w okresie poprzednim10, a wynikami fi nansowymi osiąganymi przez przedsię-
biorstwa11. 

Tworząc program lojalnościowy, każde przedsiębiorstwo powinno12:
– określić cele programu13,
– określić grupę docelową, do której będą adresowane prowadzone działa nia,
– sprecyzować zestaw świadczeń, które będą mogli otrzymać klienci korzysta-

jący z programu, na przykład prezent bądź darmowa podróż,
– opracować strategię komunikowania pozwalającą na promo wanie progra-

mu lojalnościowego i stałego komunikowania się14 z dotychczasowymi i po-
tencjalnymi nabywcami,

– określić sposób fi nansowania programu (na przykład utworzenie klubu dla 
stałych klientów jest związane z ponoszeniem kosztów komunikowania się 
z członkami, udzielania specjal nych zniżek czy organizacji imprez itp.; źród-
łami fi nansowania mogą być między innymi składka członkowska, sprzedaż 
produktów klubowych, współpraca z inną fi rmą czy sprzedaż miejsca rekla-
mowego w wewnętrznym czasopiśmie),

– opracować strategię wdrażania programu,
– przygotować personel pierwszego kontaktu do wprowadzenia programu 

w życie,
– prowadzić systematyczny pomiar skuteczności działań oraz stale ulepszać 

funkcjono wanie programu, aby zapewnić osiągnięcie ustalonych celów.
9  Wskaźnik utrzymania klientów (retention rate) służy do pomiaru skuteczności działań mają-

cych doprowadzić do powtórnych zakupów dokonywanych przez klientów. Wskaźnik ten w ujęciu 
ilościowym określa, jaka część klientów, którzy dokonali zakupu danej usługi w poprzednim okre-
sie, ponowiła zakup, a jego wartość w ujęciu ilościowym może wynosić od 0% do 100%. 

10  Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 60–62.
11  E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 16.
12  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo Gebethner 

& S-ka, Warszawa 1994, s. 46. 
13  Każdy cel może prowadzić do zaprojektowania innego rodzaju programu wzmacniania lojal-

ności. 
14  Komunikacja zewnętrzna służy pozy skaniu nowych członków i powiadomieniu ich o pro-

gramie, natomiast komunikacja wewnętrzna obejmuje osoby już korzy stające z programu i służy 
podkreśleniu ekskluzywnego chara kteru grupy oraz zwróceniu ich uwagi na aktualną ofertę.
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Program lojalnościowy jest narzędziem, które musi być osadzone w cało-
ściowej strategii przedsiębiorstwa oraz stanowić integralny element strategii 
marketingowej, a w zależności od zastosowanych mechanizmów (model nagra-
dzania, komunikacja z uczestnikami, kooperacja z partnerami itp.) może być 
zorientowany na realizację następujących celów strategicznych i operacyjnych 
przedsiębiorstwa: zwiększanie wartości klientów, utrzymanie klienta, pozyska-
nie nowych klientów, zwiększanie częstotliwości zakupów bądź wizyt klienta, 
zwiększanie wartości koszyka zakupowego i częstotliwości zakupów bądź wizyt, 
zwiększanie koszyka zakupowego przez sprzedaż krzyżową, zwiększenie udziału 
przedsiębiorstwa w portfelu klienta, wsparcie budowy społeczności wokół marki, 
stworzenie platformy dla zintegrowanych działań marketingowych czy uspraw-
nienie obsługi klientów15.

W zależności od doboru celów programu lojalnościowego różne mogą być 
również decyzje dotyczące wyboru grupy docelowej. Jeśli celem strategicznym 
stojącym za budową programu jest premiowanie aktywności i budowanie lojal-
ności najbardziej wartościowych klientów, grupa docelowa programu powinna 
być zawężona, a uczestnictwo w nim obwarowane swego rodzaju „barierą wej-
ścia” (na przykład limit zakupów pozwalający na rejestrację w programie lub 
indywidualnie skierowane zaproszenie). Osiągnięcie takich celów, jak pozyska-
nie nowych klientów, zwiększanie częstotliwości zakupów lub powiększanie 
koszyka zakupowego to domena programu lojalnościowego skierowanego do jak 
najszerszej grupy odbiorców. 

Właściwie zaprojektowane programy lojalnościowe powinny zaowoco-
wać zbudowaniem trwałych więzi przedsiębiorstwa z wybranymi odbiorcami. 
Program lojalnościowy powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby przy-
czyniał się do podniesienia wartości (atrakcyjności) oferowanych produktów, 
a schemat nagradzania lojalnych odbiorców powinien maksymalizować motywa-
cję do dokonania kolejnego zakupu.

15  P. Krzeszowiak, M. Trejtowicz, Program lojalnościowy: elitarny czy masowy?, „MpK-T” 
2009, nr 243, s. 1. 
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3. AMADEUS PRIVILEGE PRZYKŁADEM ZASTOSOWANIA PROGRAMU 
LOJALNOŚCIOWEGO NA RYNKU BUSINESS TO BUSINESS 
W TURYSTYCE

Nowe technologie wyznaczają kierunek rozwoju w branży turystycznej, 
a Internet rewolucjonizuje dystrybucję usług turystycznych. Szybki rozwój tech-
nologii informacyjnej umożliwia powszechne jej wykorzystanie w procesach 
zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz jego komunikowanie się 
z otoczeniem. Technolo gia informacyjna jest siłą napędową oraz jednym 
z podstawowych zasobów strategicznych niezbęd nych do realizacji komunikacji 
z klientami i partnerami biznesowymi, prezentacji i promocji oferty przedsiębior-
stwa turystycznego, rezerwacji oraz sprzedaży usług turystycznych. 

Dystrybucja nie tylko kreuje drogę i sposoby nabycia produktu turystycz-
nego, ale także okre śla spo soby i miejsce kontaktu z klientem. Dynamiczny 
rozwój rynku usług turystycz nych, począwszy od drugiej połowy XX wieku, 
w znacznym stopniu został uwarunkowany możliwościami systemu dys trybucji 
wspieranego technologiami komputerowymi16. 

Komputerowe systemy rezerwacji usług turystycznych, w zależności od 
zasięgu działania sys temu rezerwacyjnego wyrażonego lokalizacją geografi czną 
oferentów usług, można podzielić na trzy zasadnicze grupy17:
– Globalne Systemy Rezerwacyjne (GDS – Global Distribution System), do któ-

rych przykładowo należą systemy Amadeus, Galileo International, Sabre, SART 
i WORLDSPAN, ofe rujące dziesiątkom tysięcy agencji tu rystycznych w wielu 
krajach usługi rezerwa cyjne na produkty praktycznie wszystkich linii lotniczych 
na świecie, a ponadto mię dzynarodowych łańcuchów hotelowych czy fi rm wy-
najmujących samochody18; 

– Narodowe Systemy Rezerwacji Komputerowej (NCRS – National Computer 
Reserva tions Sys tems) tworzone z myślą o specyfi ce rynku turystycznego da-
nego kraju; do najbardziej znanych należą: niemiecki START związany ściśle 

16  Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Turystyka – poczta – telekomunikacja, 
red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 26–27.

17  Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2007, s. 167
–168. 

18  W. Błaszczuk, K. Łopaciński, J. Moskała, M. Nalazek, K. Sikora, Internet w turystyce i hote-
larstwie. Informatyka w hotelarstwie, Polskie Zrzeszenie Hoteli i Ministerstwo Gospodarki, War-
szawa 2003, s. 32. 



92 Izabela Michalska-Dudek

z systemem Amadeus, austriacki TRAVIAUSTRIA, brytyjski TRAVICOM, 
francuski ESTEREL, skandy nawski SMART, szwajcarski TRAVISWISS; 

– Komputerowe Systemy Rezerwacji (CRS – Computer Reservations Systems) 
tworzone przez pojedyncze przedsiębiorstwa, na przykład TRAVELPLANET 
pomagający w skutecznym rywalizowaniu z konkurencją. 

Firma Amadeus dostarcza rozwiązania w zakresie dystrybucji, technologii 
informatycznych i obsługi punktów sprzedaży, aby umożliwić swoim klien-
tom (dostawcom, sprzedawcom oraz odbiorcom usług turystycznych) funk-
cjonowanie, rozwój i osiąganie sukcesów na dynamicznie zmieniającym się 
i konkurencyjnych rynku turystycznym. Docelowe grupy klientów to dostawcy 
usług turystycznych, a więc linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samocho-
dów, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi, fi rmy oferujące wycieczki 
morskie, fi rmy ubezpieczeniowe, organizatorzy i pośrednicy turystyczni oraz 
fi nalni odbiorcy tych usług. Firma Amadeus została założona w 1987 roku przez 
linie lotnicze Air France, Lufthansa, Iberia oraz SAS, a dziś świadczy usługi 
w 75 krajach, obejmując swoją działalnością 217 rynków. Firma zatrudnia na 
całym świecie ponad 7760 pracowników19. 

W systemie GDS Amadeus prawie 90 270 biur podróży i ponad 29 660 biur 
linii lotniczych na całym świecie dokonuje rezerwacji ponad 490 linii lotniczych, 
75 280 obiektów hotelowych, 22 fi rmy wynajmu samochodów, które obsługiwane 
są w 36 000 oddziałów, a także inne grupy dostawców turystycznych (promy, 
koleje, rejsy, ubezpieczenia i touroperatorzy)20. 

Przykładem programu lojalnościowego kierowanego przez fi rmę Amadeus 
do pracowników biur podróży z nią współpracujących i dokonujących rezerwa-
cji hotelowych przez globalny system rezerwacyjny Amadeus jest uruchomiony 
w maju 2007 roku Klub Agentów i Kasjerów Lotniczych „Amadeus Privilege”. 
W programie może wziąć udział każdy agent turystyczny dokonujący rezerwa-
cji hotelowych i sprzedaży biletów lotniczych w systemie. Udział w nim jest 
bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.amadeus-
privilege.com. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny numer identyfi kacyjny 
oraz osobiste konto, na którym za każdy zarezerwowany segment21 hotelowy 

19  http://www.amadeus.com, 7.05.2009.
20  http://www.amadeus.com/pl/pl.html, 7.05.2009.
21  Segment stanowi jednostkę obliczeniową w programie „Amadeus Privilege”. Każdy segment 

zmienia się w punkt po jego zrealizowaniu (segment netto).
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i samochodowy otrzymuje punkty22. Punkty można wymieniać na nagrody rze-
czowe (tak zwane twarde)23, a partnerami sponsorującymi nagrody w programie 
„Amadeus Privilege” są największe, międzynarodowe sieci hotelowe. 

„Amadeus Privilege” został stworzony po to, by docenić wysiłki agentów 
turystycznych. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu rezerwacji doko-
nywanych przez agentów za pomocą systemu Amadeus, jak również promocja 
tego systemu wśród biur podróży oraz dostawców cząstkowych usług turystycz-
nych. Stanowi on przykład premii (sprzedaży premiowej)24, która jest ciekawym 
narzędziem programów lojalnościowych, wykorzystywanym do budowania lojal-
ności odbiorców niezależnie od tego, czy program jest skierowany do odbiorców 
instytucjonalnych, czy konsumentów indywidualnych. 

Jeśli w przypadku organizowanego programu lojalnościowego przedsię-
biorstwo chce skorzystać z narzędzia, jakim jest premia (sprzedaż premiowa), 
powinno pamiętać o jego prawidłowym udokumentowaniu, a więc o regulami-
nie, w którym precyzyjnie będą określone organizator i adresat/ci programu, czas 
i miejsce promocji oraz szczegółowe warunki sprzedaży premiowej (między 
innymi określenie towaru premiowanego i zasad przyznania nagrody). Organi-
zator promocji powinien także podać w nim wartość przewidzianej nagrody oraz 
sposób jej wydania. Aby dopełnić warunków formalnych związanych z organi-
zacją sprzedaży premiowej, organizatorzy powinni zebrać i przedstawić doku-
mentację zawierającą listę nagrodzonych podmiotów i liczbę wydanych nagród 
(w przypadku programu skierowanego do kontrahentów) lub zestawienie obra-
zujące wielkość sprzedaży i liczbę przyznanych nagród (w przypadku programu 
dla konsumentów). Konieczne jest także posiadanie potwierdzenia odebrania 
nagrody przez benefi cjentów programu.

W przypadku organizacji sprzedaży premiowej warto również pamiętać, iż 
od kwestii doboru adresatów programu zależy sposób naliczania podatku, który 

22  Za każdy zarezerwowany segment uczestnicy programu gromadzą punkty, za które mogą 
otrzymać wiele różnych prezentów i nagród. Każdy segment hotelowy równa się 10 punktom, 
każdy segment samochodowy równa się 30 punktom.

23  Przykładowe nagrody to m.in. kupon premiowy Sodexho o wartości 50 zł za 2000 pkt, zega-
rek lub skórzany portfel (męski bądź damski) za 2500 pkt, kolacja w stylowej restauracji dla dwóch 
osób za 5000 pkt.

24  Sprzedaż premiowa sprowadza się do idei, iż po spełnieniu przez adresatów programu pew-
nych warunków (np. w postaci określonych wydatków, zebrania podczas zakupów określonej licz-
by punktów) przedsiębiorstwo przyznaje nagrodę bądź zebrane punkty mogą być wymieniane na 
preferowane przez konsumenta nagrody. Takimi nagrodami mogą być: upominki, gadżety, możli-
wość skorzystania z usług innych fi rm (np. darmowy weekend w hotelu, kolacja dla dwóch osób 
w ekskluzywnej restauracji).
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wygląda inaczej, gdy sprzedaż jest kierowana do odbiorcy biznesowego, a ina-
czej, gdy odbiorcą jest osoba fi zyczna (konsument). Jeżeli adresatami premii są 
odbiorcy biznesowi (kontrahenci, czyli osoby prawne albo osoby fi zyczne naby-
wające towar w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą), 
wartość nagród stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i pod-
lega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W ramach konsumenckiej sprzedaży 
premiowej (zakupu dokonuje osoba fi zyczna i nie jest on związany z prowadzoną 
przez nią działalnością gospodarczą) organizator ma obowiązek pobrania 10% 
podatku dochodowego od osób fi zycznych od wartości wydanych nagród, jeżeli 
ich jednorazowa wartość przekracza 760 zł25.  

4. SYSTEM FIRMOWYCH BONÓW TURYSTYCZNYCH ODPOCZNE.PL 
JAKO NARZĘDZIE UMOŻLIWIAJĄCE MOTYWOWANIE 
I PREMIOWANIE PRACOWNIKÓW 
ORAZ PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

Bony fi rmowe pozwalają organizatorom programów lojalnościowych 
nagradzać wybranych pracowników i/lub kooperantów w sposób pozafi nan-
sowy, uwzględniający ich indywidualne potrzeby, bez ryzyka nieodpowiedniego 
dobrania prezentu czy nagrody. Bony umożliwiają obdarowanej przez fi rmę osobie 
wykorzystanie prezentu w dowolnym czasie. Osoby, które zostają nimi obdarowane, 
czują się docenione, a jednocześnie ważne – mogą samodzielnie wybrać, na co je 
przeznaczą. Bony turystyczne mogą zostać wykorzystane w programach lojalno-
ściowych, konkursach i innych akcjach promocyjnych skierowanych do klientów 
fi rmy. 

Przykładem narzędzia, które pomaga fi rmom motywować i premiować 
swoich pracowników, a także obdarowywać najcenniejszych kontrahentów 

25  E. Wolska, Programy lojalnościowe – twarde korzyści (część 1 – zasady ogólne), „MpK-T” 
2007, nr 168, s. 2. Organizator musi wówczas przygotować deklarację PIT 8-AR. Jeśli jednorazowa 
wartość nagrody nie przekracza tej kwoty, przychód w postaci nagrody jest zwolniony od podatku 
i nie wystawia się deklaracji PIT 8-AR.
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i partnerów biznesowych, jest system fi rmowych bonów wprowadzony przez 
internetowy serwis turystyczny Odpoczne.pl26. 

Bony fi rmowe Odpoczne.pl pozwalają na dokonanie płatności za usługi ofe-
rowane przez kilkudziesięciu renomowanych touroperatorów współpracujących 
z serwisem i mogą zostać wykorzystane na każdą wycieczkę dostępną w serwi-
sie. Jego posiadacz ma możliwość skorzystania z ponad 150 tysięcy wycieczek 
i dokonania za nią płatności z każdego miejsca na świecie – za pośrednictwem 
Internetu lub Call Center. 

Z punktu widzenia opłacalności i rachunku zysków koszty zakupu bonów 
można w całości zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Bony zwolnione są 
z podatku dochodowego27, a także nie są obciążone podatkiem od towarów 
i usług. 

Zakończenie

Ścisła współpraca dostawców z klientami na rynku B2B oparta na part-
nerskich więziach umożliwia szybkie diagnozowanie zmieniających się potrzeb 
i oczekiwań, w zależności od obecnego i przewidywanego ich rozwoju organi-
zacyjnego, technologicznego i marketingowego28. Relacje partnerskie obejmują 
proces, w którym dostawca i klient budują z upływem czasu silne i rozległe więzi 
społeczne, ekonomiczne i techniczne. Siła tych relacji, a także zakres ich wzajem-
nego oddziaływania, zależą jednak od tego, jak przebiegają między uczestnikami: 
współpraca handlowa, wymiana informacji i doświadczeń, relacje personalne, 
adaptacja struktur i kultury organizacyjnej.

Tworzenie partnerskich związków przeważnie jest wynikiem procesu, 
który ewoluuje od powtarzalnych transakcji opartych na lojalności wobec 
źródła zakupu i zaufania związanego z pozytywnym image’em danego partnera, 

26  Odpoczne.pl to internetowy serwis turystyczny współpracujący z renomowanymi touropera-
torami (m.in. Adriatyk, Alfa Star, Ecco Holiday, Ecco Travel, GTI Travel, Grecos Holiday, Itaka, 
Necermann, Orbis Travel, Orka Travel, Rainbow Tours, Sun&Sun, Selectours, Touristik, Travel 
Time). Spółka planuje dalszy rozwój biura podróży przez otwieranie punktów sprzedaży bez-
pośredniej oraz uruchomienie sprzedaży dodatkowych usług turystycznych, takich jak rezerwacja 
hoteli i biletów lotniczych czy rezerwacja samochodów. 

27  Bony są zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 100 zł – w ramach promocji i reklamy, 
do 760 zł – w ramach jednego konkursu lub sprzedaży promocyjnej, a w przypadku loterii – do 
kwoty 2280 zł.

28  A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Difi n, War-
szawa 2006, s. 12. 
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do długoterminowych powiązań, w których wzajemne stosunki regulowane są 
przez umowy, a jeżeli strony są zadowolone z realizacji postanowień w nich 
zawartych, to taka współpraca może przerodzić się w stosunki partnerskie29. 

AMADEUS PRIVILEGE AND ODPOCZNE.PL TRAVEL COUPONS 
FOR COMPANIES AS EXAMPLES OF LOYALTY PROGRAMS 

ON THE BUSINESS TO BUSINESS MARKET IN TOURISM

Summary

The main objective of loyalty programs is to provide support for the process of 
winning a loyal client, which should result in making the client stay with the given travel 
enterprise and making client’s resignation from its services more and more diffi cult. 

The hereby article presents basic rules for loyalty programs implementation, as well 
as a practical examples of loyalty programs on business to business market such as pro-
gram named „Amadeus Privilege” addressed to tourism agencies employees or system 
of travel coupons for companies by Odpoczne.pl. 

Translated by Izabela Michalska-Dudek

29  Tamże, s. 13.
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Uniwersytet Szczeciński

EWOLUCJA STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W POLSCE
W OKRESIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 

Wprowadzenie

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku i perspektywy 
uzyskania z jej budżetu subwencji, uzależnionych od konkretnych projektów roz-
wojowych na dłuższy okres, przyczyniły się do powstania koncepcji programu 
strategicznego. Punktem wyjścia do tych działań jest opracowany przez rząd 
RP projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–20131, na okres odpowia-
dający budowanemu wieloletniemu budżetowi Unii Europejskiej. Analogiczne 
plany powstają także w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej2. 
Okres planowania strategicznego na lata 2007–2013 wyznacza także inne formy 
planowania oraz opracowywania strategii nie tylko na szczeblu centralnym, ale 
także regionalnym i lokalnym. Ponadto odnosi się do poszczególnych branż 
gospodarki, w tym do turystyki.

Celem opracowania jest przegląd działań rządu RP w okresie przed i po 
akcesji do Unii Europejskiej w zakresie budowy, wdrażania i realizacji strategii 
rozwoju turystyki w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji działań 
związanych z bieżącym okresem planowania w UE na lata 2007–2013. 

1  Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju, DzU 
nr 116, poz. 1206.

2  Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 222.
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1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 
I NARODOWY PLAN ROZWOJU 2007–2013

W Narodowym Planie Rozwoju (NPR) określono przede wszystkim kie-
runki rozdysponowania w latach 2007–2013 oczekiwanych przez stronę polską 
wpływów z funduszy Unii Europejskiej. Ich wykorzystanie na realizację różnych 
przedsięwzięć wymaga, zgodnie z obowiązująca w Unii zasadą subsydiarności 
(wspomagania), prefi nansowania i dofi nansowania zadań ze środków krajowych. 
W projekcie NPR przedstawiono założenia dotyczące celów i priorytetów polityki 
ekonomicznej oraz kierunków jej oddziaływań, a także dalszych reform gospo-
darczych i organizacyjnych. Wyznaczono dziesięć priorytetów strategicznych, 
którymi są: inwestycje, zatrudnienie, eksport, przedsiębiorczość, innowacje, 
ochrona rynku, integracja społeczna, wiedza i kompetencje, aktywizacja i mobil-
ność, gospodarowanie przestrzenią. W ich ramach ustalono następne trzydzieści 
kierunków działań, a wśród nich programy „horyzontalne” i operacyjne3.

NPR w szerszym układzie wpisuje się w cele strategiczne Unii Europej-
skiej sformułowane w strategii lizbońskiej, którymi są: utrzymanie gospodarki 
na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjno-
ści regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia, a także podniesienie 
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Pierwszym przyjętym, podstawowym dokumentem strategicznym, w któ-
rym określono cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat 
oraz warunki zapewniające ten rozwój, jest Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 
(SRK). Jest to nadrzędny, wieloletni dokument strategiczny dotyczący rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju, stanowiący punkt odniesienia zarówno dla innych 
strategii i programów rządowych, jak i  tych opracowywanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. SRK daje podstawy do prowadzenia reform instytu-
cjonalno-regulacyjnych spójnych z działaniami fi nansowanymi ze środków UE. 
Chodzi o to, by przez efekt synergii te dwa obszary przynosiły możliwie najwięk-
szy efekt prorozwojowy. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu 
i jakości życia mieszkańców Polski – poszczególnych obywateli i rodzin. 

Przez podniesienie poziomu życia rozumieć należy wzrost dochodów 
w sektorze gospodarstw domowych; ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, 
co prowadzi do podwyższenia poziomu wykształcenia społeczeństwa i podno-
szenia kwalifi kacji obywateli; wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, skutkujące 

3  Tamże, s. 222–223.
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zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu aktywności zawo-
dowej, oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski. 

Podniesienie jakości życia oznacza istotną poprawę stanu i wzrost poczucia 
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo 
dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym 
i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycz-
nym, a także w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomoc-
nej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego 
i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

Spełnienie tych celów ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na 
szybki, trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na 
rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki i regionów, w tym na inwestycjach w sferze badań i rozwoju oraz 
uzyskanie stabilnych warunków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych 
zapewniających europejski poziom i jakość życia obywateli i rodzin w kraju 
oraz wspólnotach lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej bezpieczeństwo 
powinny być oparte na zasadzie subsydiarności. W sytuacjach zagrożeń przera-
stających możliwości reagowania społeczności lokalnej powinna mieć wsparcie 
właściwych organów administracji publicznej. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 składa się z
– części głównej obejmującej wprowadzenie, uwarunkowania i przesłanki roz-

woju kraju, wizję Polski do 2015 roku, cel główny i priorytety strategii wraz 
z docelowymi wskaźnikami, uwarunkowania realizacji strategii, źródła fi -
nansowania działań, system realizacji; 

– załączników, w których zostały przedstawione uzupełniające informacje 
związane ze strategią, jak zakres powiązania SRK z innymi strategiami 
i programami, rozszerzona diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i prze-
strzennej kraju, zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa oraz cha-
rakterystyka poszczególnych województw.

W dokumencie wyznaczono następujące priorytety strategiczne:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
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Ich realizacja będzie wymagać podejmowania działań regulacyjnych, decy-
zyjnych i wdrożeniowych przez władze państwowe i administrację publiczną, 
a także inne podmioty życia społeczno-gospodarczego oraz wprowadzenia sys-
temu oceny postępu realizacji działań4.

Zarówno NPR, jak i SRK są podstawą dokumentów strategicznych w obsza-
rze sektora turystyki.

2. STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI POLSCE (2007–2013)

Zanim Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, administracja centralna, 
począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zaczęła dostrzegać 
turystykę jako istotny element struktury gospodarki narodowej, czego wyra-
zem są opracowane i przyjęte dokumenty rządowe. Ich celem jest wyznaczenie, 
właściwych z punktu widzenia interesów państwa, kierunków rozwoju turystyki 
w Polsce. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
– Założenia rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce z 19 września 1994 ro-

ku, przyjęte przez Radę Ministrów RP,
– Kierunki polityki państwa w zakresie rozwoju turystyki kwalifi kowanej 

z 1995 roku,
– Strategię rozwoju turystyki w latach 2001–2006. Rządowy program wsparcia 

rozwoju turystyki w latach 2001–2006 – program, który powstał z inicjaty-
wy ministra gospodarki, został przyjęty przez Radę Ministrów 24 kwietnia 
2001 roku.

W Założeniach rozwoju gospodarki turystycznej określono:
– strategię rozwoju turystyki,
– propozycje kierunkowe do dalszego rozwoju gospodarki turystycznej w Pol-

sce,
– zadania, które muszą być realizowane w poszczególnych resortach,
– harmonogram realizacji zadań wynikających z dokumentu.

Do realizacji zadań strategicznych dotyczących polskiej turystyki opraco-
wano również wiele projektów i programów szczegółowych obejmujących roz-
wój poszczególnych dziedzin turystyki, do których zalicza się5:

4  www.mrr.gov.pl, 6.02.2009.
5  Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1999, s. 90.
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– Strategię rozwoju krajowego produktu turystycznego (1996–2011),
– Strategię rozwoju produktów markowych (1997–2000),
– Strategię marketingową turystyki przyjazdowej do Polski (1996–2000),
– Plan rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i zalesionych,
– Program rozwoju krajowego produktu turystycznego na lata 1998–2007,
– Program rozwoju turystyki na obszarach chronionych,
– program „Zielone Płuca Polski”,
– Priorytetowe działania Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki6 do 2000 roku 

i na lata następne,
– Program rozwoju Narodowego Systemu Rezerwacji i Dystrybucji Usług 

Turystycznych,
– Strategia promocji turystyki na rynkach zagranicznych na lata 2000–20077.

Kluczowym dokumentem strategicznym dotyczącym sektora turystycz-
nego, opracowanym niemal równolegle z Narodowym Planem Rozwoju na lata 
2007–2013, była Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013.

W dokumencie wyodrębniono sześć merytorycznych części, poprzedzonych 
wstępem i streszczeniem, zakończonych wykazem materiałów i źródeł oraz słow-
nikiem stosowanych pojęć. We Wstępie zasygnalizowano, że istnieje potrzeba 
przyjęcia i koordynacji działań zapisanych w dokumentach strategicznych przez 
Radę Ministrów, wskazując na jasny podział kompetencji między ministrem wła-
ściwym do spraw turystyki a innymi ministrami. Zapis ten niejako sankcjonuje 
fakt, że turystyka jest tym sektorem gospodarki, który – mimo przypisania do 
jednego resortu – wymaga koordynacji działań w ujęciu międzyresortowym. 
W Streszczeniu z kolei podkreślono interdyscyplinarny i regionalny charakter 
turystyki oraz określono priorytetowe obszary wzmacniania dynamiki i harmo-
nijnego rozwoju turystyki, a mianowicie:
1. Rozwój produktów turystycznych.
2. Rozwój zasobów ludzkich.
3. Wsparcie marketingowe.
4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej.
5. Wsparcie instytucjonalne.

Strategia Rozwoju Turystyki (SRT) miała się stać elementem systemu doku-
mentów decydujących o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Jej głównym 

6  Do końca 1999 r. kierownik tego urząd pełnił funkcję ministra właściwego ds. turystyki.
7  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 

s. 170–171.
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założeniem był rozwój regionalnych produktów turystycznych i wsparcie roz-
woju zatrudnienia. Istotną kwestią była między innymi konieczność wdroże-
nia rachunku satelitarnego turystyki, który dawałby szansę na identyfi kowanie 
efektów gospodarczych powstających w innych sektorach gospodarki dzięki 
turystyce. Do uwarunkowań rozwoju turystyki zaliczono: poziom wydatków 
turystycznych, rynek pracy, kształcenie, marketing turystyczny, infrastrukturę 
turystyczną, wsparcie instytucjonalne, tendencje wzrostu konsumpcji. Realizacja 
SRT miałaby zatem bezpośredni związek z rozwojem społeczno-gospodarczym 
i potencjalnie miała przynieść utrzymanie tempa wzrostu spożycia turystycznego 
oraz gwarantować utrzymanie udziału gospodarki turystycznej w PKB. 

W treści projektu SRT sformułowano także misję polskiej turystyki oraz 
cele i działania służące jej realizacji, które określono następująco: wykorzysta-
nie dziedzictwa kultury, tradycyjnej gościnności i bogactwa przyrody do wzrostu 
znaczenia turystyki w tworzeniu dochodu narodowego oraz zbudowania pozytyw-
nego obrazu Polski w kraju i na świecie. Turystyka daje możliwość dynamicznego 
rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, przyczyniając się do generowania 
nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia społeczeństwa i zwiększania 
konkurencyjności regionów przy zachowaniu tradycyjnych wartości polskiego 
społeczeństwa w zgodzie z zasadą zrównoważanego rozwoju8. 

Jednocześnie został sformułowany cel nadrzędny rozwoju polskiej tu-
rystyki: tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, fi nansowych i kadro-
wych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu 
Polski oraz podniesieniu konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym 
zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych9. 

Najistotniejszym elementem projektu SRT było szczegółowe zaprezento-
wanie obszarów priorytetowych wraz z ich celami i działaniami, które z punktu 
widzenia realizacji zadań makroekonomicznych, sprowadzały się do  
– tworzenia procedur partnerstwa publiczno-prywatnego,
– rozwoju infrastruktury turystycznej, 
– tworzenia zachęt inwestycyjnych,
– opracowywania i wdrażania mechanizmów oraz narzędzi wpływających 

na podnoszenie i zapewnienie jakości elementów produktu turystycznego,
– stymulowania innowacyjności w kreowaniu produktu turystycznego,

8  Projekt strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, do-
kument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21 czerwca 2005 r., Warszawa 2005.

9  Tamże.
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– przygotowania kadr dla sektora turystycznego (szkolenia, staże, efektywność 
kształcenia),

– wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych do gospodarki tu-
rystycznej,

– oddziaływania na środowisko naturalne w zakresie ochrony obszarów szcze-
gólnie cennych, wraz z systemem ochrony prawnej,

– zwiększenia dostępności turystycznej regionów, zwłaszcza przez kształtowa-
nie dostępności komunikacyjnej (czyli bezpośrednie powiązania z transpor-
tem), transport jako główny środek dotarcia turystów do obszarów i produk-
tów turystycznych,

– międzynarodowej współpracy w zakresie turystyki,
– wsparcia regionalnych i branżowych organizacji turystycznych, wraz z od-

działywaniem na rynek pracy, w tym przekwalifi kowanie pracowników do 
pracy w sektorze turystycznym,

– wspierania przedsiębiorczości w sektorze turystycznym, w tym podmiotów 
gospodarczych sektora MŚP,

– programów doradztwa dla przedsiębiorstw turystycznych,
– budowy regionalnych systemów bezpieczeństwa  w turystyce,
– rozwoju prac badawczo-rozwojowych (B + R).

Dokonana w dokumencie analiza SWOT polskiej gospodarki turystycznej 
prowadzi do stwierdzenia, że realizacja strategii może się przyczynić do rozwoju 
polskiej oferty turystycznej. Pominięty jednakże został udział przedsiębiorców 
tworzących tę ofertę, zgodnie ze strategią oferta turystyczna ma być rozwijana 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Istotnym elementem każdej strategii jest określenie źródeł fi nansowania. 
W treści SRT zasugerowano, że priorytety i cele SRT będą fi nansowane z progra-
mów operacyjnych NPR. Problem fi nansowania został zasygnalizowany, brako-
wało jednak w tym zakresie jednoznacznych rozstrzygnięć. Brak jakichkolwiek 
informacji o niezbędnych kwotach, które pozwoliłyby na realizację założonych 
celów i działań, oraz o przewidywanym udziale środków krajowych i unijnych 
niewątpliwie świadczy o słabości tego dokumentu.

Podstawą funkcjonowania gospodarki turystycznej są podmioty bezpośred-
niej gospodarki turystycznej. Tylko w jednym z pięciu obszarów priorytetowych 
SRT – Wsparcie instytucjonalne, znalazły się bezpośrednie odniesienia do przed-
siębiorców turystycznych. W omawianym zakresie należy zwrócić uwagę na 
dwa cele operacyjne, dedykowane wprost do MŚP. Cel operacyjny – Wsparcie 
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przedsiębiorstw turystycznych, przewidujący instytucjonalną pomoc dla przed-
siębiorstw turystycznych, zwłaszcza na inwestycje służące zwiększeniu ich 
potencjału i zdolności konkurencyjnej. Polska Agencja Przedsiębiorczości miała 
być odpowiedzialna za adaptację systemu doradczo-konsultacyjnego, wspierają-
cego rozwój przedsiębiorstw turystycznych. Dla małych i mikroprzedsiębiorstw 
turystycznych planowano uruchomienie funduszy ubezpieczeniowych i poręcze-
niowych, co miało ułatwić im dostęp do kapitału. W celu poprawy warunków 
funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych przygotowywano rozwiązania 
organizacyjno-prawne, ułatwiające współpracę przedsiębiorców przy tworzeniu 
zintegrowanych produktów turystycznych. W celu operacyjnym – Wspieranie 
innowacyjności w turystyce, innowacyjność jest traktowana jako niezbędny 
warunek funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w zmieniającym się 
otoczeniu. Kreowanie i wdrażanie innowacji powinno sprzyjać podnoszeniu 
efektywności, a w konsekwencji – podnoszeniu konkurencyjności sektora MŚP 
oraz mikroprzedsiębiorstw w regionach. Zwracano uwagę na wprowadzanie 
nowych technologii w turystyce, a także metod zarządzania, systemów sprzedaży 
i rozwoju infrastruktury turystycznej. Wskazywano między innymi na integrację 
turystyki w ramach wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiej-
skich (eko- i agroturystyka)10. 

Podsumowując zapisy projektu strategii, zaznaczyć należy, że proponowane 
rozwiązania dotyczyły przede wszystkim problematyki przestrzennej oraz kom-
pleksowego kreowania produktu turystycznego. W zapisach marginalizowano 
bezpośrednich oferentów usług turystycznych, których działalność decyduje 
o zaspokojeniu potrzeb konsumentów (turystów). Mając na względzie fakt, że 
obszar recepcji turystycznej, który kształtowany jest przez walory turystyczne, 
stan infrastruktury turystycznej oraz działania samorządów, należy pamiętać, że 
decydującą rolę w ocenie satysfakcji turystów przybywających do miejsca recep-
cji odgrywają usługodawcy, to jest podmioty sektora MŚP świadczące usługi 
turystyczne. 

Dokonując całościowego podsumowania projektu SRT, można dojść do 
stwierdzenia, że był to dokument kompleksowy, przygotowany jednak na stosun-
kowo wysokim poziomie ogólności. Brak możliwości preliminowania środków 
na konkretne cele i działania określone w strategii oraz brak bardziej konkretnego 

10  A. Panasiuk, Makroekonomiczne planowanie strategiczne na lata 2007–2013 w zakresie poli-
tyki wspierania podmiotów turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 10, Szczecin 2008, 
s. 123–127.
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przypisania cezur czasowych na ich realizację utrudniał jednoznaczne uznanie, że 
gospodarka turystyczna przyczynia się do osiągnięcia celów makroekonomicz-
nych określonych w NPR. Ponadto SRT przyczyniać się powinna do realizacji 
celów strategii lizbońskiej, zwłaszcza w aspekcie konkurencyjności regionów 
i przedsiębiorstw, oraz wspomagać określenie miejsca polskiego sektora tu-
rystycznego w Unii Europejskiej. Mając na względzie rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw turystycznych w tworzeniu lokalnej oferty turystycznej, a jed-
nocześnie brak instrumentów administracyjnych i fi nansowych na ich rozwój, 
problem ten stanowił istotne niedociągnięcie strategii, jednoznacznie osłabiając 
realność osiągnięcia zamierzeń wynikających z efektów związanych z rozwojem 
turystyki w ujęciu obszarowym.

W ramach celów i działań strategicznych, co byłoby także efektem przy-
znanych środków fi nansowych na ich realizację, stanowczo uprzywilejowaną 
pozycję w SRT miały jednostki samorządu terytorialnego (wszystkich szczebli). 
Ich zadaniem powinno być głównie tworzenie warunków do funkcjonowania 
sektora, w tym przede wszystkim podmiotów branży turystycznej. Dotych-
czasowa praktyka wskazuje, że środki fi nansowe na rozwój turystyki kon-
sumowane są przez samorząd terytorialny oraz – tworzone przy współudziale 
samorządu i branży – organizacje turystyczne. Tylko w wąskim zakresie środki 
budżetowe i unijne przeznaczone na turystykę trafi ają bezpośrednio do gospo-
darki turystycznej. 

Mimo że w lokalnych i regionalnych obszarach turystycznych tworzone 
są zinstytucjonalizowane formy współpracy między samorządem a branżą, sam 
fakt uczestnictwa tych podmiotów w organizacjach turystycznych nie zapewnia 
wystarczającej więzi w sferze tworzenia kompleksowych obszarowych ofert 
turystycznych. Należy prowadzić do jednoczesnego i równoprawnego uwzględ-
nienia obu uczestników strony podażowej w działaniach rynkowych i zasadach 
ich fi nansowania. W omawianym projekcie strategii stanowczo uprzywilejowaną 
rolę miały obszary turystyczne, a tym samym jednostki samorządu terytorial-
nego. Problem potraktowania małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych 
jest ważny, gdyż w NPR także brakuje jednoznacznych narzędzi wspomagają-
cych ten sektor.
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3. KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI DO 2015 ROKU

Dynamiczne zmiany na scenie politycznej w Polsce w latach 2005–2008, 
kolejne wybory parlamentarne w 2005 i 2007 roku, a także powstanie kolejnych 
rządów spowodowały, że projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013 
po kilku latach dyskusji i zmian nie został ostatecznie przyjęty przez rząd. 
W roku 2008 resort właściwy do spraw turystyki opracował nowy projekt stra-
tegii na lata 2008–2014. W projekcie tym uwzględniono zagadnienia związane 
z przygotowaniami Polski do organizacji w 2012 roku fi nałów Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej EURO 2012. Ministerstwo Sportu i Turystyki, dzięki temu, mogło 
zintegrować działania z zakresu zagadnień sportu (budowy obiektów) i turystyki 
(tworzenia infrastruktury turystycznej, promocji turystyki), i przez to wyko-
rzystać EURO  2012 do rozwoju turystyki zagranicznej w Polsce w dłuższym 
horyzoncie. Projekt ten nie został poddany szerszym konsultacjom, a ostatecznie 
znowelizowany dokument pozostał wyłącznie projektem.

W wrześniu 2008 roku rząd RP przyjął dokument niższej rangi pod tytu-
łem Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, którego struktura i podstawowe 
założenia odpowiadają dotychczasowym założeniom obu projektów SRT na lata 
2007–2013 i 2008–2014. 

Podstawowym założeniem dokumentu było ujęcie turystyki jako dziedziny 
ściśle powiązanej z wieloma procesami rozwoju i kształtowanie jej zgodnie 
z innymi celami społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. W dokumencie zwraca 
się uwagę nie tylko na wewnętrzną spójność podejmowanych działań, ale także 
na efekt synergii między turystyką a środowiskiem przyrodniczym, kulturą, roz-
wojem społecznym, infrastrukturą. W myśl założeń, przez uczynienie z Polski 
kraju atrakcyjnego dla turystów krajowych i zagranicznych turystyka stanie się 
ważnym narzędziem społeczno-gospodarczego rozwoju regionów. 

Kierunki rozwoju turystyki wyznaczone w dokumencie mają sprzyjać budo-
waniu silnych podstaw gospodarki turystycznej. Sformułowano w nim nie tylko 
zobowiązania rządu RP mające na celu harmonijny i zrównoważony rozwój sek-
tora turystycznego w Polsce, ale wskazano także działania, w których realizację 
powinny być zaangażowane wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju 
turystyki, na przykład jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarzą-
dowe, przedsiębiorcy, organizacje branżowe, środowisko naukowe.

W skali makroekonomicznej realizacja Kierunków... wyraźnie wpisuje się 
w przyjęte przez Unię Europejską cele strategiczne, określone w odnowionej 
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strategii lizbońskiej, a także w priorytety Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, 
cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 oraz priorytety Kra-
jowego programu reform 2005–2008.

Celem nadrzędnym Kierunków Rozwoju Turystyki jest tworzenie warunków 
prawnych, instytucjonalnych, fi nansowych i kadrowych dla rozwoju turystyki, 
sprzyjających całościowemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski, oraz 
podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu 
walorów kulturowych i przyrodniczych11.

4. MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI 
NA LATA 2008–2015

Odrębnym dokumentem dotyczącym obszaru podjętej w niniejszym arty-
kule problematyki jest pozytywnie zaopiniowana w październiku 2008 roku 
przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej Marketingowa strategia Polski 
w sektorze turystyki na lata 2008–201512. Jej celem jest wskazanie najważniej-
szych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w zakresie 
promocji polskiej turystyki, a właściwie – przyjazdowej turystyki zagranicznej. 
Efektem działań powinna być wyraźna poprawa międzynarodowej rozpozna-
walności Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, posiadającego konkuren-
cyjne produkty turystyczne o wysokiej jakości. Marketingowa strategia... jest 
podstawowym instrumentem działania Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) 
i branży turystycznej, który będzie pomocny w zakresie prowadzenia spójnej 
i długofalowej polityki promocji Polski w sektorze turystycznym. Dokument ten 
ma służyć także jako podstawa merytoryczna do określania kierunków promocji 
z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, których benefi -
cjentem jest POT, a także poszczególne regiony Polski. 

Na strukturę dokumentu składają się:
– uwarunkowania rynkowe i trendy wieloletnie,
– segmentacja rynków,
– potencjał produktowy,
– wizerunek i marka,

11  www.msport.gov.pl, 6.02.2009.
12  Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, Polska Organizacja 

Turystyki, Warszawa 2008.
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– analiza SWOT,
– strategia,
– ryzyko i realizacja strategii,
– mierniki makro- i mikrostopnia realizacji,
– analiza rynków, cele wdrożenia strategii na rynkach.

Marketingowa strategia... jest wyznacznikiem opracowywania regional-
nych dokumentów w zakresie promocji turystyki, a następnie dokumentów na 
szczeblu ponadlokalnym i lokalnym. Cel strategiczny i cele operacyjne Mar-
ketingowej strategii Polski w sektorze turystyki zostały sformułowane zgodnie 
z celami operacyjnymi określonymi w
– Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku w ramach zagadnień Wsparcie 

marketingowe,
– Ramowej strategii promocji Polski do 2015 roku Ministerstwa Spraw Zagra-

nicznych – priorytety promocji Polski do 2015 roku w układzie dziedzino-
wym. Promocja turystyki przyjazdowej do Polski.

Podstawowe założenia Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki 
na lata 2008–2015 obejmują:
1. Wizję – Polska będzie miała docelowo atrakcyjny wizerunek, zgodny z rze-

czywistością, przyczyniający się do wyboru kraju jako turystycznego miejsca 
docelowego, wizerunek, który pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki tu-
rystycznej.

2. Misję – tworzenie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego 
i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystycz-
ne wysokiej jakości.

3. Cel strategiczny – zwiększenie skuteczności i efektywności działań marketin-
gowych.

4. Cele operacyjne: 
a) poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych i krajowym,
b) rozszerzenie atrakcyjnego wizerunku produktów turystycznych przez dzia-

łania marketingowe,
c) stworzenie sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej 

w celu poprawy jakości komunikacji obsługi turystów,
d) transfer wiedzy13.

13  www.pot.gov.pl, 6.02.2009.
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Podsumowanie 

Jak wynika z przedstawionych zagadnień, według stanu na 2009 rok tylko 
dwa dokumenty na bieżący okres planowania strategicznego w Unii Europej-
skiej – na lata 2007–2013 – dotyczące sektora turystycznego, formalnie zostały 
przyjęte przez kompetentne instytucje rządowe, są to Kierunki rozwoju tu-
rystyki do 2015 roku oraz Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki 
na lata 2008–2015. Dokumenty te wyznaczają także zakres turystycznych strate-
gii regionalnych i lokalnych.

Dokonując próby oceny stanu wdrażania i poziomu realizacji zadań okre-
ślonych w przyjętych dokumentach, z trudem można określić rzeczywiste efekty. 
Wynika to przynajmniej z dwóch przesłanek:
a) od formalnego przyjęcia dokumentów strategicznych, de facto – w końcu 

drugiego roku okresu planowania w UE 2007–2013, minął niespełna rok; 
jest to okres zbyt krótki, aby móc wdrożyć strategię i zrealizować zadania 
w praktyce;

b) zadania określone w strategiach nie są poparte konkretnymi środkami fi nan-
sowymi.

Przywołane dokumenty wychodzą jednak naprzeciw rozwojowi gospodarki 
turystycznej w Polsce i jej możliwościom rozwoju, dzięki wsparciu z funduszy 
europejskich. 

Przejawy sytuacji kryzysowej w gospodarce światowej, europejskiej oraz 
narodowej zapewne nie ułatwiają realizacji projektowanych działań. Ponadto, 
jak już się ocenia, oczekiwania związane z rozwojem gospodarki turystycznej, 
dzięki organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, 
zostaną spełnione tylko częściowo. Efekt synergii związany z połączeniem 
w gestii jednego ministra kompetencji w zakresie sportu i turystyki także nie jest 
zrealizowany. Wynika to przynajmniej z dwóch przyczyn: niedostrzegania przez 
tego ministra turystyki jako sektora gospodarki, tworzącego nowe wartości nie 
tylko w tym sektorze, ale także w wielu innych sektorach gospodarowania, a po-
nadto zmian kadrowych w resorcie, które nie sprzyjają odniesieniu sukcesu. 
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EVOLUTION OF TOURIST DEVELOPMENT STRATEGY 
IN POLAND DURING THE PERIOD OF ITS
MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION

Summary

The aim of the article is review of Polish government activities  before and after 
accession to the European Union in the fi eld of creation, implementation and realization 
of the tourism development strategy in Poland with a special consideration of activities 
related to the EU current period of planning for the years 2007–2013. Starting point 
are documents prepared on the governmental level that refer to the whole economy 
with pointed tourism position. There were discussed strategic documents prepared by 
the ministry responsible for tourism and national tourist organization. It can be stated 
that mentioned documents face the development of tourist economy in Poland. They are 
a basis for application and utilization of the European Funds.

Translated by Aleksander Panasiuk
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROMOCJI 
PRODUKTU TURYSTYKI MIEJSKIEJ

W WYBRANYCH MIASTACH NADBAŁTYCKICH

Wprowadzenie

W literaturze wymienianych jest wiele przyczyn zaangażowania państwa 
na rynku turystycznym. Działalność jednostek publicznych uzasadniana jest 
oddziaływaniem zjawiska turystyki na środowisko naturalne, wpływem na spo-
łeczność lokalną i wymianę międzykulturową oraz ekonomicznymi funkcjami 
turystyki związanymi najczęściej z tworzeniem miejsc pracy, dochodu narodo-
wego w miejscu recepcji ruchu turystycznego oraz możliwościami dywersyfi ka-
cji lokalnej gospodarki. Do obszarów interwencji państwa zalicza się najczęściej 
tworzenie prawa regulującego wymianę na rynku turystycznym, utrzymywanie 
atrakcji turystycznych (zwłaszcza związanych z dziedzictwem kulturowym oraz 
walorami przyrodniczymi), infrastruktury turystycznej, wspieranie współpracy 
przedsiębiorstw turystycznych oraz marketing i zawartą w nim promocję obsza-
rowych produktów turystycznych. Interwencja państwa, zwłaszcza w krajach 
kapitalistycznych, powinna mieć w miarę możliwości neutralny charakter, to jest 
powinna się przyczyniać z jednej strony do zwiększania dochodu narodowego 
a z drugiej – do jego bardziej sprawiedliwego podziału. 

Interwencja jednostek administracji publicznej w zakresie promocji obsza-
rowego produktu turystycznego jest powszechna i uzasadniana najczęściej 



112 Aleksander Panasiuk, Adam Pawlicz

– podobnie jak w przypadku dostarczania dóbr publicznych – łącznością i rów-
nością konsumpcji. Możliwości wykluczenia poszczególnych przedsiębiorstw 
turystycznych z ewentualnych korzyści związanych z promocją są w przypadku 
promocji jednostek terytorialnych niewielkie, podobnie jak ograniczone są moż-
liwości zwiększania konsumpcji tego dobra przez jedne przedsiębiorstwa kosz-
tem innych1. 

Konieczność fi nansowania lub znacznego współfi nansowania promocji 
obszarowego produktu turystycznego przez jednostki terytorialne nie zwalnia ich 
jednak z obowiązku prowadzenia monitoringu efektywności wydawanych środ-
ków. Nie jest to łatwe zadanie ze względu między innymi na specyfi kę produktu 
oraz znaczne rozproszenie potencjalnych turystów.

W artykule omówiony zostanie obecny stan wiedzy w zakresie efektywno-
ści promocji obszarowego produktu turystycznego oraz przedstawione zostaną 
wyniki przeprowadzonych przez autorów badań efektywności promocji w ośmiu 
miastach nadbałtyckich. 

1. MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI PROMOCJI 
OBSZAROWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

Efektywność można zdefi niować jako rezultat podjętych działań, opisy-
wany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza ona naj-
lepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji2. M. Datko wskazuje 
na różnice między efektywnością a skutecznością działań promocyjnych, która 
jest liczona jako część zrealizowanego planu działań3. Do uniwersalnych wskaź-
ników efektywności działań promocyjnych należy zaliczyć4:
– wskaźnik kosztu sprzedaży – określa koszt działań marketingowych ponie-

sionych w celu pozyskania pojedynczego klienta, jest ilorazem kosztów pro-
mocji i liczby jej odbiorców,

1  Więcej na temat teorii dóbr publicznych na rynku turystycznym w: A. Pawlicz, Dobra pu-
bliczne i dobra klubowe na rynku turystycznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Zrówno-
ważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 95–106.

2  http://www.tf.pl/view.php?art=7298, 14.04.2009.
3  M. Datko, Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych, www.

wsp.com.pl, 14.04.2009.
4  R. Nestorowicz, Badanie skuteczności i efektywności komunikacji bezpośredniej, Zeszyty 

Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” 2007, nr 1, 
s. 32–46.
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– wskaźnik zwrotu z inwestycji, liczony jako relacja zysku, który powstał dzię-
ki działaniom promocyjnym a kosztem promocji.

W przypadku wykorzystywania poszczególnych instrumentów promocji 
można ponadto liczyć współczynnik zapytań, wskaźnik zamówień (sprzedaż 
osobista), wskaźnik zwrotu kuponów (promocja sprzedaży), stosunek objęto-
ści publikacji prasowych do kosztu działań public relations, wskaźnik dotarcia 
do tysiąca odbiorców (reklama), wskaźnik świadomości marki, badanie sprze-
daży w przyszłości, wykorzystanie funkcji stron internetowych itp.5 

Jednym z podstawowych problemów mierzenia efektywności jest izola-
cja skutków działań promocyjnych, to jest oddzielenie wpływu innych czynni-
ków, zwłaszcza w odniesieniu do wielkości sprzedaży. K. Malhotra6 wskazuje, 
że jest to istotne w przypadku produktów turystycznych, które są szczególnie 
podatne na marketing szeptany, kursy walut, ceny usług transportowych, zagro-
żenia terrorystyczne itp. Decyzje dotyczące podróży podejmowane są na skutek 
wielu czynników i często na długo przed zaplanowaną podróżą. Z tego względu 
K. Malhotra sugeruje raczej badania dotyczące promocji sprzedaży (na przykład 
na bazie liczby zwróconych kuponów), podkreśla jednak, że również te dane 
obarczone są dużym błędem. Według S. Reid i L. Reid7 jedynie marketing bez-
pośredni pozwala przedsiębiorstwom i organizacjom turystycznym na wiary-
godny pomiar efektywności działań promocyjnych oraz osiągnięcie synergii mię-
dzy działaniami branży i organizacji turystycznych, ze względu na mierzalność 
liczby zapytań i odpowiedzi.

W przypadku promocji prowadzonej przez DMO (Destination Marketing 
Organization – organizacja odpowiedzialna za marketing terytorialny danego 
miasta, regionu turystycznego) pojawiają się kolejne problemy metodolo-
giczne dotyczące między innymi elementów, które powinny być uwzględnione 
jako koszt kampanii promocyjnych. V. Middleton, J. Clark8 pytanie dotyczące 
uwzględnienia w budżecie promocyjnym płac pracowników, badań marketingo-
wych, problemu wyceny działań podejmowanych wspólnie z branżą turystyczną, 

5  Por. A. Seaton, M. Bennett, Marketing tourism products: concepts, issues and cases, Thomp-
son 2004, s. 202–203; B. Kolb, Tourism marketing for cities and towns, using branding and events 
to attract tourists, Butterworth-Heinemann 2006, s. 272–274.

6  K. Malhotra, Encyclopedia of hotel management and tourism, Anmol Publications PVT 1997, 
s. 247–250.

7  S. Reid, L. Reid, Tourism marketing management in small island nations: A tale of micro-des-
tinations, w: Global tourist behavior, ed. M. Uysal, Haworth Press 1994, s. 39–55.

8  V. Middleton, J. Clark, Marketing in travel and tourism, Butterworth Heinemann, Oxford 
2002, s. 329–331.
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kursu walut, po którym wartości są przeliczane w celu porównań międzynarodo-
wych, pozostawiają bez odpowiedzi. Wskazują ponadto, że budżet promocyjny 
DMO może stanowić jedynie niewielką część (szacowaną na 10% w przypadku 
krajów rozwiniętych) ogólnych wydatków na marketing międzynarodowy. Dzia-
łania promocyjne skierowane są w znacznej części do turystów, dla których 
głównym celem podróży jest wypoczynek, podczas gdy głównym celem podróży 
dla znacznej części turystów jest podróż służbowa lub odwiedziny krewnych 
i znajomych. Ta grupa turystów odwiedzi dany region nawet w przypadku braku 
działań promocyjnych, co dodatkowo utrudnia pomiar efektywności promocji. 
Również badania związane z budową modeli ekonometrycznych opisujących 
ruch turystyczny zdają się potwierdzać brak związku między wydatkami na 
marketing a wielkością ruchu turystycznego. L. Turner, Y. Reisinger i S. Witt9, 
poszukując zmiennych objaśniających w modelu opisującym ruch turystyczny 
z Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii i Stanów Zjednoczonych do Nowej Zelandii, 
nie uwzględnili wydatków na marketing. Nie jest to jednak regułą, co potwierdza 
M. Walsh, która, analizując ruch turystyczny w Irlandii, nie uwzględniła wpraw-
dzie wielkości nakładów na marketing, niemniej jednak wskazała wiele  badań, 
w których miało to miejsce10. Według M. Walsh znaczenie dla wielkości ruchu 
turystycznego ma nie tyle absolutna, ile względna wielkość wydatków na mar-
keting regionów turystycznych. Trudność uwzględnienia nakładów na marketing 
jako zmiennej objaśniającej w modelach ekonometrycznych wynika również 
z dużych nakładów na marketing sektora prywatnego, zwłaszcza organizatorów 
turystyki i przedsiębiorstw transportowych. 

Badanie efektywności promocji obszarowego produktu turystycznego jest 
bardzo istotne, zwłaszcza w okresie recesji, w którym istotne jest wykazanie 
przez DMO tak zwanego value for money. Trudności związane z prowadzeniem 
badań oraz interpretacją wyników są udziałem większości regionów turystycz-
nych, w związku z czym wskaźniki efektywności największą wartość poznawczą 
będą miały dopiero po dokonaniu porównań z innymi jednostkami.

9  L. Turner, Y. Reisinger, S. Witt, Tourism demand analysis using structural equation model-
ing, „Tourism Economics” 1998, No. 4, s. 301–323.

10  M. Walsh, Demand analysis in Irish tourism, „Journal of the Statistical and Social Inquiry” 
1996/1997, No. XXVII, s. 1–35.
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2. PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 
W WYBRANYCH MIASTACH NADBAŁTYCKICH

Badania dotyczące efektywności promocji obszarowego produktu tu-
rystycznego przeprowadzone zostały w ośmiu miastach nadbałtyckich (rysu-
nek 1). Ich wyboru dokonano na podstawie wielkości znaczenia dla lokalnej 
gospodarki, położenia geografi cznego, struktury produktu turystycznego i sezo-
nowości ruchu turystycznego. Ze względu na koszty badań liczbę miast ograni-
czono do ośmiu.

Rys. 1. Badane miasta
Źródło: opracowanie własne.

W większości miast za promocję turystyczną jednostki administracyjnej 
odpowiedzialne są komórki organizacyjne urzędów miast. Jedynie w Göteborgu 
zadanie to realizuje spółka akcyjna fi nansowana jednak w dużej części ze środ-
ków publicznych. W pozostałych miastach fi nansowanie opiera się w większo-
ści ze środków publicznych, uzupełnianych przez drobną działalność handlową 
(sprzedaż map, ulotek itp. w punktach informacji turystycznej), ewentualnie 
przez współpracę w zakresie promocji z podmiotami prywatnymi (na przykład 
wspólne fi nansowanie reklam w publikacjach zagranicznych, wspólny wyjazd 
na targi). Komórki urzędów miast odpowiedzialne za promocję turystyki albo 
są zorganizowane w formie klasycznego wydziału (Gdańsk, Kłajpeda, Szcze-
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cin), albo w formie informacji turystycznej, do której zadań dołączono promocję 
turystyczną miasta. Instytucje te mają często osobny budynek (Rostock, Ryga, 
Tallin, Turku), co daje im większą niezależność oraz swobodę działań. Spośród 
DMO funkcjonujących w formie wydziału urzędu miasta jedynie w Kłajpedzie 
wszystkie funkcje promocji turystycznej skupione są w jednej komórce.

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane niezbędne do przeprowadzenia 
obliczeń efektywności promocji obszarowego produktu turystycznego. 

Tabela 1 

Dane niezbędne do obliczeń efektywności działań promocji turystyki (2004)

Miejscowość
Liczba 
osób 

zatrudnio-
nych

Budżet* 
[zł]

Liczba sprze-
danych usług 
noclegowych 

[tys.]

Liczba 
mieszkańców

Szacowane 
wydatki 
turystów 
[mln zł]

LP Y LSUN LM ∑WT

Gdańsk 9 3 500 000 847,1 462 138 231
Göteborg 100 71 298 139 2726,9 518 990 5 326
Kłajpeda 5 440 472 211,3 192 140 144
Rostock 40 11 490 000 1068,1 198 226 2 005

Ryga 23 1 265 897 2066,9 738 386 927
Szczecin 9 866 000 590 413 356 161

Tallin 15 3 672 000 1688,9 392 386 1 526
Turku 20 15 320 000 690,7 176 425 1 012

* Wielkości przeliczone zgodnie z następującym kursem walut:
1 zł = 0,9, LTL = 0,18, LVL = 4,08, EEK = 0,26, EUR = 2,41 SEK. 

Źródło:  opracowanie własne.

Dane dotyczące budżetu i zatrudnienia DMO w poszczególnych miastach 
autorzy uzyskali w czasie bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami orga-
nizacji. Liczba sprzedanych usług noclegowych w poszczególnych miastach 
pochodzi z lokalnych urzędów statystycznych, a wielkość wydatków turystów 
– ze względu na brak danych – została oszacowana na bazie iloczynu średnich 
wydatków turystów w poszczególnych krajach, średniego czasu pobytu oraz 
liczby sprzedanych usług noclegowych w poszczególnych miastach. 

Autorzy zdecydowali się policzyć dwie grupy wskaźników efektywności 
(tabela 2).
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Tabela 2 

Wskaźniki służące ocenie efektywności działań promocyjnych 
w badanych miastach

Wskaźniki efektywności budżetu DMO
Stosunek budżetu i liczby udzielonych noclegów Y/LSUN
Stosunek budżetu i wydatków turystów Y/∑WT

Wskaźniki efektywności pracy
Liczba sprzedanych usług noclegowych na 1 pracownika LSUN/LP
Wydatki turystów na 1 pracownika ∑WT/LP

Objaśnienia:
LSUN  – liczba sprzedanych usług noclegowych w 2004 roku,
LM  – liczba mieszkańców danej miejscowości,
∑WT  – suma szacowanych wydatków turystów w danej miejscowości w 2004 roku,
Y – budżet DMO w 2004 roku,
LP  – liczba pracowników DMO w 2004 roku.
Źródło:  opracowanie własne.

W ocenie efektywności działań promocyjnych badanych DMO wykorzy-
stano dwa wskaźniki efektywności budżetu. Pierwszy opisuje zależność między 
budżetem DMO a liczbą sprzedanych usług noclegowych (Y/LSUN). DMO 
w miastach o wyższym poziomie PKB wskazują znacznie wyższy poziom kosz-
tów sprowadzenia turysty na jedną noc (rysunek 2). W Göteborgu koszt ten kształ-
tował się na poziomie ponad 26 zł i był ponad dwa razy wyższy niż w Rostocku 
oraz wielokrotnie wyższy niż w miastach z nowych państw UE. Najmniejszy 
poziom omawianego wskaźnika odnotowano w ryskim DMO, gdzie jeden nocleg 
turysty przekłada się jedynie na 0,61 zł budżetu DMO.

Należy jednak pamiętać, że wydatki turystów w Szwecji, Finlandii i Niem-
czech są znacznie wyższe niż w pozostałych krajach obszaru badawczego. Prze-
ciętne wydatki turysty w Szwecji kształtują się na poziomie ponad 1600 euro, 
w Niemczech – ponad 1000, podczas gdy na Łotwie jest to mniej niż 200 euro. 
Jest to związane przede wszystkim z poziomem cen w danym państwie i długo-
ścią pobytu. Na poziom wydatków wpływają również cel przyjazdu, kraj pocho-
dzenia turysty itd. 
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Rys. 2. Budżet DMO przypadający na jedną sprzedaną usługę noclegową w badanych 
miastach (2004)

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Stosunek budżetu DMO oraz szacowanych wydatków turystów w danym 
mieście

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 3 przedstawiono zależność między budżetem DMO i wydat-
kami turystów (Y/∑WT) w danym mieście. Wskaźnik 0,54% dla Szczecina ozna-
cza, że budżet szczecińskiego DMO stanowi 0,54% ogółu wydatków turystów 
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w tym mieście. Najkorzystniejszy współczynnik mają DMO w Kłajpedzie, Rydze 
i Tallinie, podczas gdy relatywnie największe koszty ponosiły DMO w Gdańsku, 
Göteborgu i Turku. W obszarze badanym omawiany współczynnik wyniósł śred-
nio 0,77%.

Odwrócenie omawianego wskaźnika pozwala na policzenie wydatków tu-
rystów spowodowanych środkami wydatkowanymi na działania promocyjne 
DMO. Wynoszą one średnio 255, co oznacza, iż każda złotówka wydana na pro-
mocję przez DMO w obszarze badawczym przekłada się na 255 złotych wydane 
przez turystów. Wartość tego współczynnika w poszczególnych miastach waha 
się od 66 (1/1,51% = 66) w Gdańsku do 732 (1/0,14% = 732) w Rydze. W Szcze-
cinie wskaźnik ten przyjął wartość 186.

Wartości ilorazu budżetu DMO i szacowanych wydatków turystów w bada-
nych miastach są (wyjąwszy przypadek Gdańska) znacznie wyższe w DMO 
z krajów „starej” Unii Europejskiej, które mają również większe budżety. Może 
to być spowodowane malejącą krańcową efektywnością wydatków na promocję 
produktu turystycznego miast w obszarze badawczym. 

Wskaźniki efektywności pracy obrazują zależność między efektami dzia-
łań promocyjnych DMO a liczbą zatrudnionych pracowników. Na rysunku 4 
przedstawiono stosunek sprzedanych usług noclegowych do liczby pracowni-
ków (LSUN/LP) badanych DMO. Najwięcej, ponad 112 tys. sprzedanych usług 
noclegowych, przypada na jednego pracownika DMO w stolicy Estonii, podczas 
gdy najniższy wskaźnik (około 27 tys.) notowany jest w Göteborgu i Rostocku. 
Jedynie nieznacznie wyższą efektywność pracowników ma stolica zachodniej 
Finlandii – Turku.

Znamienne jest, iż najniższą efektywność zanotowano w miastach, w któ-
rych DMO miały najwyższe budżety, w państwach o znacznie wyższym PKB, 
gdzie można się spodziewać automatyzacji części pracy oraz ograniczania liczby 
pracowników. W miastach tych również stosunek budżetu i liczby sprzedanych 
usług noclegowych był najwyższy. Ponadto w Göteborgu i Turku budżet DMO 
na jednego pracownika kształtował się na najwyższym poziomie.

Stosunek szacowanych wydatków turystów i liczby pracowników (∑WT/
LP) badanych DMO pozwala porównać efektywność pracy w badanych DMO 
w ujęciu wartościowym (rysunek 5).
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Rys. 4. Liczba sprzedanych usług noclegowych przypadająca na jednego pracownika 
badanych DMO

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Szacunkowe wydatki turystów przypadające na jednego pracownika badanych 
DMO [mln zł]

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższa efektywność pracy została osiągnięta w Tallinie, gdzie na jed-
nego pracownika DMO przypada ponad 100 mln zł wydatków turystów. Około 
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50 milionów zł przypada na jednego pracownika w Göteborgu, Rostocku i Turku. 
Najmniejszą efektywność pracy zanotowano w Szczecinie – kształtuje się ona na 
poziomie 18 mln zł. Średnia efektywność pracy w obszarze badanym to ponad 
46 mln zł wydatkowanych przez turystów. Dane na rysunku 5 charakteryzują 
się znacznie niższą zmiennością (współczynnik zmienności liczony jako iloraz 
odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej wynosi 53%) od danych 
dotyczących zatrudnienia (106%) i liczby turystów (64%).

Należy zauważyć, iż nawet w przypadku Szczecina i Gdańska, w których 
estymowane dane dotyczące wydatków turystów były najmniejsze, koszty utrzy-
mania miejsca pracy są zupełnie nieproporcjonalne w stosunku do szacowanych 
korzyści związanych z przyjazdami turystów dla gospodarki i regionu. Należy 
założyć, że zarówno krańcowa liczba usług noclegowych, jak i krańcowe esty-
mowane wydatki turystów przypadające na jednego pracownika będą spadać11 
wraz ze wzrostem zatrudnienia. DMO teoretycznie powinny zatem zwiększać 
zatrudnienie, aż do momentu, w którym koszt krańcowy zatrudnienia nowego 
pracownika zrówna się z wartością krańcowego produktu pracy, czyli, w przy-
padku promocji obszarowego produktu turystycznego, użytecznością (sumą 
korzyści, ewentualnie pomniejszoną o negatywne aspekty ruchu turystycznego) 
dla regionu związaną z dodatkowym ruchem turystycznym przy stałym pozio-
mie innych czynników produkcji. W obszarze badawczym na jednego zatrud-
nionego przypadało od 55 (Ryga) do 766 (Turku) tys. zł budżetu DMO (średnia 
330 tys. zł). DMO z krajów tak zwanej nowej Unii Europejskiej stosują przy pro-
wadzeniu polityki promocji bardziej pracochłonne techniki (średnia 175 tys. zł 
budżetu na pracownika) od pozostałych DMO (589 tys. zł), głównie ze względu 
na różnice w kosztach pracy między poszczególnymi krajami. Wraz z przewidy-
wanym wzrostem płac w Polsce i krajach nadbałtyckich należy się spodziewać 
przejścia do bardziej kapitałochłonnych metod promocji produktu turystycznego 
miast (na przykład więcej automatycznych punktów obsługi klienta zamiast pra-
cownika udzielającego informacji).

W tabeli 3 przedstawiono sumaryczne zestawienie liczonych wskaźników.

11  Ma to związek zarówno z przyjazdami niezależnymi od polityki promocji turystyki DMO, 
jak i z ogólną zasadą malejącego krańcowego produktu pracy.
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Tabela 3 

Zestawienie najważniejszych wskaźników efektywności oraz względne miejsca 
poszczególnych DMO

Miejscowość
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Wskaźniki oparte na budżecie DMO

Stosunek budżetu 
do liczby udzielonych 

noclegów [zł]
Y/LSUN 4,13 26,15 2,08 10,76 0,61 1,47 2,17 22,18

Względna pozycja 
badanych DMO 5 8 3 6 1 2 4 7

Stosunek budżetu 
do wydatków turystów Y/∑WT 1,51% 1,34% 0,31% 0,57% 0,14% 0,54% 0,24% 1,51%

Względna pozycja
 badanych DMO 7 6 3 5 1 4 2 7

Średnia arytmetyczna 
wskaźników opartych 

na budżecie
6 7 3 5,5 1 3 3 7

Wskaźniki efektywności pracy

Liczba sprzedanych usług 
noclegowych 

na 1 pracownika [tys.]
LSUN/LP 94 27 42 27 90 66 113 35

Względna pozycja bada-
nych DMO 2 7 5 8 3 4 1 6

Wydatki turystów 
na 1 pracownika [mln zł] ∑WT/LP 25,69 53,26 28,78 50,12 40,30 17,89 101,8 50,59

Względna pozycja 
badanych DMO 7 2 6 4 5 8 1 3

Średnia arytmetyczna 
wskaźników 

efektywności pracy
4,5 4,5 5,5 6 4 6 1 4,5

1 – DMO miało najkorzystniejszy wskaźnik, 8 – najmniej korzystny.

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przedstawione w tabeli 3 należy interpretować bardzo ostrożnie. 
Najlepsze wskaźniki efektywności budżetu DMO osiągnięto w Rydze, gdzie 
sprzedaż jednego miejsca noclegowego przekładała się jedynie na 61 gr nakła-
dów na promocję, a 1 zł wydatków turysty przekładał się na 0,14 gr wydatków 
na promocję obszarowego produktu turystycznego. Najgorsze współczynniki 
otrzymano w Turku i Göteborgu, w których stosunek budżetu do liczby sprzeda-
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nych miejsc noclegowych oraz szacowanych wydatków turystów był najwyższy. 
Należy jednak pamiętać, że bezwzględne szacowane wydatki turystów w Göte-
borgu były ponad pięć razy wyższe niż wydatki turysty w Rydze. 

Podsumowanie

Wydaje się, że interpretacja wskaźników efektywności promocji obszaro-
wego produktu turystycznego bez pogłębionej analizy otoczenia jest obarczona 
dużym błędem ze względu na trudność standaryzacji wydatków DMO, brak 
informacji na temat wielkości ruchu turystycznego związanego z odwiedzinami 
krewnych i znajomych oraz turystyką biznesową itp. Ponadto dane dotyczące 
szacunków wydatków oparte są również na szacunkach UN WTO, które też obar-
czone są błędami. 

Wykorzystanie nawet niedoskonałych wskaźników może jednak pozwolić 
decydentom na monitoring działań DMO w dłuższym okresie i w odniesieniu 
do najważniejszych regionów konkurencyjnych. 

EFFECTIVENESS OF TOURISM DESTINATION PROMOTION 
THE CASE OF SELECTED BALTIC CITIES

Summary

Common indicators of promotion effi ciency such cost per thousand etc. may be 
hardly applied to promotion of tourism destinations. The main reasons are externalities 
connected with tourism activity, great number of potential benefi ciaries, myopic perspec-
tive of small tourism enterprises and other specifi c characteristics of tourism market. 
Authors attempted to develop new indicators of effectiveness of promotion of tourism 
destinations. Theoretical considerations are illustrated with research conducted in eight 
Baltic cities.

Translated by Adam Pawlicz
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MARKETING WEWNĘTRZNY 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH HOTELARSKICH 
NA PRZYKŁADZIE HOTELU AMBER BALTIC 

W MIĘDZYZDROJACH

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa hotelarskie w coraz większym stopniu uświadamiają sobie 
fakt, że o ich sukcesie marketingowym decyduje nie tylko marketing zewnętrzny, 
ale także marketing wewnętrzny, czyli działania podejmowane w stosunku do 
personelu. Istotą marketingu wewnętrznego jest przede wszystkim projektowa-
nie i kierowanie działaniami pracowników, tak aby były one spójne ze strategią 
marketingową przedsiębiorstwa. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie narzędzi marketingu wewnętrznego 
wykorzystywanych w stosunku do pracowników hotelu Amber Baltic w Mię-
dzyzdrojach. Podstawą napisania artykułu była analiza odpowiedniej literatury 
przedmiotu, materiałów wewnętrznych hotelu oraz wyniki przeprowadzonych 
badań empirycznych.

1. ISTOTA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO

Marketing wewnętrzny łączy w sobie elementy wspólne marketingu 
zewnętrznego i zarządzania personelem. Jego głównym celem jest traktowanie 
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pracowników jako wartościowych klientów, którzy mają swoje potrzeby, ocze-
kiwania, wzorce zachowań i uwarunkowania psychospołeczne. Jest to proces 
motywowania i integrowania pracowników w celu efektywnej realizacji stra-
tegii przedsiębiorstwa jako całości i poszczególnych jej funkcji, zmierzających 
do dostarczenia klientom korzystającym z usług hotelu satysfakcji. Wychodzi 
się bowiem z założenia, że środkiem do osiągnięcia zadowolenia przez klienta 
hotelu na wysokim poziomie jest kreatywnie zmotywowany i zorientowany na 
ich potrzeby pracownik1.

W koncepcji marketingu wewnętrznego ważne jest, aby każdy członek 
organizacji zrozumiał, że praca jest procesem, w którym pracownicy są zarówno 
klientami, jak i dostawcami dla innych osób tworzących łańcuch. Klientami są 
osoby, które otrzymują materiały, informacje lub usługi od innych pracowników 
fi rmy lub ze źródła zewnętrznego. Dostawcami natomiast są osoby, które dostar-
czają materiały, informacje lub usługi innym osobom w fi rmie. Klienci i dostawcy 
(zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni) wymieniają się informacjami na temat 
swoich wymagań i wskazują, jak spełniać te wymagania. Każdy pracownik 
przedsiębiorstwa hotelarskiego biorący udział w łańcuchu wytwarzania wartości 
dodanej jest klientem wewnętrznym. Dostarczanie jak najlepszych usług klien-
tom wewnętrznym jest podstawą świadczenia na najwyższym poziomie usług 
klientom zewnętrznym – gościom hotelowym2.

Zadaniem marketingu wewnętrznego jest pozyskiwanie pracowników, 
stworzenie właściwych systemów motywacji oraz zmniejszenie fl uktuacji kadr 
przez zaspokajanie ich potrzeb. Marketing wewnętrzny sprzyja wykształceniu 
pożądanych postaw pracowników zachęcających klientów do korzystania z usług 
fi rmy. 

Warunkiem podstawowym dla wprowadzenia marketingu wewnętrznego 
w przedsiębiorstwie hotelarskim jest traktowanie pracy jak produktu i budowa-
nie na tej podstawie satysfakcji pracowników, czyli klientów wewnętrznych, 
dostosowując do ich potrzeb wszelkie narzędzia marketingu mix. Należy również 
zapewnić odpowiednie procedury rekrutacyjne oraz wdrażać partycypacyjny styl 
zarządzania. 

1  R. Kozielski, Marketing wewnętrzny – współczesne narzędzie konkurowania, „Marketing 
i Rynek” 2002, nr 4, s. 7. 

2  Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, 
red. J. Merski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004, 
s. 229.
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2. INSTRUMENTY MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO 
STOSOWANE W HOTELU AMBER BALTIC W MIĘDZYZDROJACH

Hotel Amber Baltic należy do grupy hotelowej Vienna International 
zatrudniającej ponad 2400 pracowników. Ten czterogwiazdkowy hotel istnieje 
od 1991 roku, zatrudnia 134 osoby. 

Omówienie procesu marketingu wewnętrznego warto zacząć od doboru 
pracowników, na który składają się rekrutacja i selekcja. W hotelu Amber Baltic 
odpowiedzialny za przeprowadzenie wymienionych procesów jest departament 
personalny. Po stwierdzeniu zapotrzebowania na obsadzenie danego stanowi-
ska redagowane jest ogłoszenie, a następnie zamieszczane w prasie i na stronie 
internetowej hotelu. Bez względu na to, na jaki rodzaj stanowiska się aplikuje, 
wymagane jest złożenie przez kandydata życiorysu (cv) i listu motywacyjnego. 
Złożone w dziale personalnym aplikacje po wstępnej selekcji kierowane są do 
kierowników departamentów, w których występuje zapotrzebowanie na danego 
pracownika, a następnie do dyrektora hotelu. Wybrane osoby umawiane są na 
rozmowy kwalifi kacyjne z pracownikiem departamentu personalnego, a następ-
nie z kierownikiem działu, w którym ubiegają się o pracę. Zawarcie umowy 
o pracę poprzedza umowa na okres próbny wynoszący trzy miesiące. 

Hotel nie korzysta z fi rm rekrutacyjnych, nie stosuje także wobec kandydatów 
testów psychologicznych, medycznych czy inteligencji, ani metody Assesment 
Centre ze względu na ich koszty. Kluczowe znaczenie w procesie selekcji mają 
analiza złożonych przez  kandydatów dokumentów i rozmowa kwalifi kacyjna. 

Po zatrudnieniu pracownika kolejnym etapem, niezwykle istotnym dla 
przedsiębiorstwa stosującego fi lozofi ę marketingu wewnętrznego, jest wybór 
odpowiednich instrumentów jego rozwoju. Hotel Amber Baltic ma dość roz-
budowany system szkoleń. Odbywają się one zarówno na terenie obiektu, jak 
i poza nim. Obejmują różnorodną tematykę i skierowane są do wielu grup zawo-
dowych. Wykaz szkoleń i liczbę pracowników, którzy w nich uczestniczyli 
w roku 2008, przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1

Wykaz szkoleń przeprowadzonych w hotelu Amber Baltic w 2008 roku

Tematyka szkolenia Uczestnicy szkolenia Liczba 
osób

Zarządzanie zasobami ludzkimi kadra kierownicza 
oraz ich asystenci 18

Efektywne zarządzanie fi nansami w fi rmie kadra kierownicza 
oraz ich asystenci 18

Menedżer gastronomii. Nowe trendy 
i wykorzystanie nowoczesnych technologii 
w gastronomii i hotelu

kierownicy i zastępcy kierowni-
ków działów: gastronomia

 i kuchnia
7

Szkolenia językowe – język niemiecki wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy 15

Szkolenie z zakresu sporządzania kawy i herbaty pracownicy departamentu 
gastronomia 16

Szkolenie na temat wiedzy o winie kelnerzy i barmani 30
Szkolenie – system HACCP kierownik gastronomii i kuchni 2
Szkolenie – Excel osoby chętne 35
Szkolenie – Word osoby chętne 26
Pierwsza pomoc przedmedyczna osoby chętne 29
Bezpieczeństwo w Internecie osoby chętne 27
Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu

kierownik gastronomii, 
szef kuchni, 

kierownik animacji
dyrektor

4

Szkolenia – program księgowy SKALA pracownicy księgowości 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych hotelu.

Oprócz szkoleń wymienionych w tabeli 1 w hotelu przeprowadzane są 
obligatoryjne szkolenia z zakresu BHP oraz przeciwpożarowe. Ponadto raz na 
dwa, trzy lata organizowane jest szkolenie przypominające z zakresu ewakuacji 
hotelu. 

Kolejnym przejawem marketingu wewnętrznego jest motywowanie perso-
nelu. Opiera się ono przede wszystkim na wynagrodzeniach – ich poziom zależy 
od rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z regulaminem pracy w hotelu Amber 
Baltic, pracownikowi przysługują następujące składniki wynagrodzenia i dodatki 
do płac:
– dodatek funkcyjny,
– dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
– dodatek za pracę w nocy, niedzielę i święta,
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– dodatek za dyżur poza godzinami pracy,
– premie uznaniowe. 

Przyznawanie premii zależy od budżetu hotelu. Osoby zajmujące stanowi-
ska kierownicze, oprócz wynagrodzenia podstawowego, otrzymują także doda-
tek funkcyjny.

Oprócz wynagrodzeń personel hotelu Amber Baltic objęty jest innymi for-
mami materialnej motywacji. Pracownicy hotelu mają prawo do kupna wypieków 
oferowanych przez hotelową cukiernię po preferencyjnych cenach. Przysługują 
im także zniżki na pobyt w innych hotelach sieciowych Vienna International. 
Ponadto w hotelu funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
O przyznaniu pracownikowi dofi nansowania do wczasów decyduje komisja. 
Udzielane są również pożyczki (do 5000 zł) na remont bądź modernizację miesz-
kania, a także bezzwrotne pożyczki ze względu na zdarzenia losowe (takie jak 
choroba czy pożar). 

Inną formą motywacji, która jednocześnie zbliża pracownika do przedsię-
biorstwa, czyli jest zgodna z zasadami marketingu wewnętrznego, jest organizacja 
imprez. Każdego roku, w październiku lub listopadzie, odbywa się fi nansowany 
przez Amber Baltic bankiet dla pracowników i osób im towarzyszących. Jest to 
okazja do przyznania prezentów za osiągnięcia w pracy, a także przeprowadzane 
jest losowanie nagród. W grudniu organizowana jest impreza mikołajkowa dla 
dzieci pracowników (każde dziecko do lat 13 otrzymuje prezent; dla starszych 
dzieci rodzice mogą sami wykupić prezent).

Narzędziem marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwach hotelarskich 
powinna być także ocena pracowników. Zazwyczaj jest ona podstawą do pod-
jęcia decyzji o wysokości wynagrodzenia, fl uktuacji wewnętrznej i zewnętrznej 
czy rozdziale dodatkowych nagród. Mankamentem działań podejmowanych 
w hotelu Amber Baltic jest brak formalnej okresowej oceny pracowników. Pro-
wadzona jest tylko bieżąca rejestracja zachowań pracownika.
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3. OCENA NARZĘDZI MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO 
W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH3

W marcu 2009 roku wśród pracowników hotelu Amber Baltic przeprowa-
dzona została ankieta, której celem był pomiar satysfakcji personelu ze stosowa-
nych narzędzi marketingu wewnętrznego. Pierwszy blok pytań dotyczył panującej 
w pracy atmosfery. Zgodnie z przewidywaniami, dla wszystkich badanych pra-
cowników hotelu Amber Baltic „dobra atmosfera” panująca w miejscu pracy 
jest istotna, a dla 68% z nich nawet bardzo istotna. Potwierdza to konieczność 
wprowadzania w życie działań zgodnych z fi lozofi ą marketingu wewnętrznego, 
czyli działań mających na celu troskę o pracowników. Dobra atmosfera w miej-
scu pracy przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników w powierzone im 
zadania, a tym samym skutkuje wzrostem ich wydajności. Opinie pracowników 
o faktycznej atmosferze panującej w hotelu zaprezentowano na rysunku 1. 

zupe nie
niezadowalaj ca

7%
raczej 

niezadowalaj ca
31%

zdecydowanie 
zadowalaj ca

16%
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zadowalaj ca

36%
nie mam zdania

10%

Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest według Pana/Pani atmosfera panu-
jąca w fi rmie?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

3  11–13 marca 2010 r. wśród pracowników hotelu Amber Baltic przeprowadzona została an-
kieta, której celem był pomiar satysfakcji pracowników hotelu. Stworzono kwestionariusz ankie-
ty składający się z 20 pytań oraz metryczki. Pytania dotyczyły następujących zagadnień: rozwój 
personelu, sposoby motywacji, wynagrodzenia, oceny pracowników, a także atmosfery pracy. 
Do pomiaru postaw zastosowano skale jednowymiarowe. Stopnie skali opisane zostały zarówno 
w sposób werbalny, jak i numeryczny. W badaniu wzięło udział 115 pracowników, co stanowi 86% 
ogólnej liczby zatrudnionych. 69% badanych, czyli 79 osób, stanowiły kobiety. 28% badanych 
pracowało w hotelu krócej niż rok. Osoby ze stażem pracy z przedziału od roku do 5 lat stanowiły 
30% ankietowanych. Na kolejne trzy przedziały wiekowe, czyli powyżej 5 lat do 10 lat, powyżej 10 
lat do 15 lat oraz powyżej 15 lat, przypadło odpowiednio 19%, 15 % i  8% respondentów. 
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Najwięcej, bo 36%, badanych pracowników oceniło atmosferę panującą 
w fi rmie jako „raczej zadowalającą”, a 16% jako „zdecydowanie zadowalającą”, 
co oznacza, że ponad połowa pracowników (52%) dobrze czuje się w swoim 
miejscu pracy. 38% ankietowanych jest w mniejszym lub większym stopniu 
niezadowolona z atmosfery. Warto zaznaczyć, że między zajmowanym stano-
wiskiem a odpowiedzią na to pytanie istnieje zależność. Na podstawie wyników 
ankiety wykazano, że zdecydowana większość osób na stanowiskach kierowni-
czych uważa atmosferę za zadowalającą, natomiast pracownicy fi zyczni, szcze-
gólnie pracujący w kuchni, mają odmienne zdanie. 

Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły zagadnienia rozwoju zawodowego. 
Strukturę odpowiedzi przedstawiono na rysunku 2. 

raczej nie
31%

raczej tak
39%

zdecydowanie 
tak
8%

zdecydowanie 
nie

22%

Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy fi rma daje Panu/Pani możliwości roz-
woju?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Prawie połowa, bo 47% ankietowanych uważa, iż hotel Amber Baltic 
umożliwia swoim pracownikom rozwój. Odmienne zdanie na ten temat ma 53% 
respondentów, w tym aż 22% z nich zdecydowanie uważa, że nie ma możliwości 
własnego rozwoju. Zastanawiający jest taki rozkład odpowiedzi. Aby odnieść się 
do tego, należy najpierw przeanalizować odpowiedzi respondentów udzielone 
na kolejne pytania związane z rozwojem pracowników, mianowicie o sposoby 
umożliwiania rozwoju (rysunek 3) i o uczestnictwo w szkoleniach (rysunek 4). 
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Rys. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie:  „Jakie ma Pan/Pani możliwości rozwoju?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wskazano, że możliwość rozwoju oferowana przez hotel przejawia się 
przede wszystkim w organizacji szkoleń  – 49% odpowiedzi, „powierzaniu 
nowych obowiązków” – 24% oraz w „samodzielności w podejmowaniu decyzji” 
– i 27%. Żaden z ankietowanych nie skorzystał z możliwości podania innej formy 
rozwoju pracowników. Strukturę odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w szko-
leniach zaprezentowano na rysunku 4. 
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Rys. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy fi rma zapewnia Panu/Pani uczestnictwo 
w szkoleniach?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Jeśli chodzi o zapewnienie przez przedsiębiorstwo możliwości uczest-
nictwa w szkoleniach, to 56% pracowników uważa, że tak jest, a jednocześnie 
44% respondentów jest przeciwnego zdania. Wynika to z różnorodności funkcji 
pełnionych przez ankietowanych. Wiele grup zawodowych, takich jak pokojówki, 
kucharze, nie uczestniczy w szkoleniach, przy czym stanowią one spory odsetek 
zatrudnionych, co znacząco wpływa na wynik badania. 
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Strukturę odpowiedzi na pytanie dotyczące satysfakcji ze szkoleń zaprezen-
towano na rysunku 5. 
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Rys. 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany odby-
tymi szkoleniami?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Szkolenia okazały się satysfakcjonujące dla zdecydowanej większości 
badanych (78%). Jedynie dziewięć osób oceniło je negatywnie, a pięć nie miało 
na ich temat sprecyzowanego zdania. Świadczy to o wysokiej jakości przeprowa-
dzonych szkoleń i rzeczywistej ich przydatności w ramach zajmowanego przez 
pracownika stanowiska. 

Kolejną analizowaną kwestią była motywacja. Strukturę odpowiedzi na 
pytanie dotyczące form motywowania przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Jakie formy motywacji stosuje hotel?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Najskuteczniejszą formą motywacji pracowników okazała się działalność 
socjalna prowadzona przez hotel Amber Baltic – wynik 30%. Kolejną pod 
względem liczby wskazań była odpowiedź „premie, dodatki do płacy” – 15% 
odpowiedzi. 13% ankietowanych wskazało „wyrażane przez kierownika podzię-
kowanie za dobrą pracę” jako skuteczną formę motywacji, co świadczy o tym, 
że pracownicy odczuwają potrzebę bycia docenianym. Niewiele mniej, bo 12%, 
respondentów zakreśliło odpowiedź „szanse uczenia się”. Na dalszych pozycjach 
znalazły się: podwyżki (8%), nagrody i pochwały (6%). Awanse wskazało jedy-
nie 5% badanych, co potwierdza przekonanie pracowników o braku możliwości 
awansu w hotelu. Dziewięć osób stwierdziło, iż fi rma nie korzysta z żadnych 
form motywowania. 

Podstawową formą motywacji pracowniczej jest wynagrodzenie. W ana-
lizowanym hotelu aż 70% ankietowanych deklaruje, że nie jest zadowolona 
z jego wysokości. Zagadnienie wynagrodzeń jest niezwykle ważne, ponieważ 
stanowi główny bodziec, dla którego podejmowana jest praca. Zbyt niski poziom 
płacy wpływa niekorzystnie na efektywność i zaangażowanie pracowników 
i może być przyczyną wysokiej ich fl uktuacji. Zbyt wysoki z kolei traci funkcję 
motywacyjną. Na pewno istotne jest, by płaca była adekwatna do zajmowanego 
stanowiska. 

Kolejną ważną kwestią w marketingu wewnętrznym jest ocena pracow-
nicza. Aż 28% respondentów uważa, iż w hotelu nie jest praktykowana żadna 
forma oceny. Wśród technik oceny okresowej dominuje „bezpośrednia rozmowa” 
z przełożonym – zaznaczyło ją najwięcej, bo 31% ankietowanych (rysunek 7).

Prawie jedna piąta respondentów (19%) zaznaczyła odpowiedź „bieżąca 
rejestracja zachowań pracownika odbiegających od przeciętnych na plus i minus”. 
19 osób zadeklarowało „opis słowny dokonywany przez przełożonego”. Wszyst-
kie wymienione warianty odpowiedzi to metody zupełnie niesformalizowane, 
składające się na bieżącą ocenę pracownika. Dość duża część ankietowanych 
(28%) uważa, iż nie jest poddana żadnej z wymienionych metod oceny. 

Kolejne pytanie w ankiecie miało na celu ustalenie, czy hotel wykazuje 
zrozumienie dla obowiązków rodzinnych pracowników. Twierdzącej odpowiedzi 
udzieliło 42% zatrudnionych. 38% zatrudnionych nie ma zdania, co można inter-
pretować jako fakt, iż fi rma nigdy negatywnie nie wpłynęła na życie rodzinne 
ankietowanych. 22 osoby (19%) udzieliły odpowiedzi negatywnej, czego naj-
prawdopodobniej przyczyną jest konieczność uczestnictwa w kilkudniowych 
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szkoleniach odbywających się poza Międzyzdrojami, a także specyfi ka pracy 
w branży hotelarskiej (praca w nocy, niedziele i święta). 
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Rys. 7. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Z jakich metod oceny korzystają najczęściej 
Pana/Pani przełożeni?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

odpowiedzialno
nieadekwatna 
do wysoko ci

zarobków
16%

negatywny wp yw
na ycie rodzinne

8%

ha as, niew a ciwe 
o wietlenie, brak 

lub z a jako
sprz tu

9%

konflikty mi dzy 
pracownikami

15%

zbyt wysokie 
wymagania 
kierownika

11%

inne
7%

zbyt szybkie 
tempo pracy

6%

nieuprzejmo
klientów

18%

przeci enie
ilo ciowe prac

6%

praca poni ej
mo liwo ci

4%

Rys. 8. Struktura odpowiedzi na pytanie: „Co stanowi dla Pana/Pani najczęstszą przy-
czynę sytuacji stresowych w pracy?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.
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Ostatnie pytanie ankiety miało na celu wyłonienie czynników powodują-
cych największy stres wśród pracowników hotelu Amber Baltic. Ankietowani 
mieli możliwość zaznaczania maksymalnie trzech odpowiedzi. Szczegółowe 
wyniki  zaprezentowano na rysunku 8. 

Praca w hotelu to w dużej mierze praca z ludźmi. Każdego klienta należy 
traktować indywidualnie i z takim samym zaangażowaniem. Z tego względu 
nie dziwi fakt, że wśród pracowników hotelu Amber Baltic najczęstszą przy-
czyną stresu w pracy jest nieuprzejmość klientów. Takiej odpowiedzi udzieliło 
19%  ankietowanych. Kolejnym czynnikiem stresogennym jest wysoki stopień 
odpowiedzialności, nieadekwatny do zarobków (17%). W świetle takich wyni-
ków wydaje się za właściwe przeanalizowanie obowiązującego systemu wyna-
gradzania. Mimo iż ponad połowa ankietowanych uznała atmosferę w pracy za 
zadowalającą, to jednak konfl ikty z pracownikami stanowią trzecią, najczęściej 
wymienianą przyczynę sytuacji stresowych w pracy (16%). Dla 11% ankieto-
wanych powodem stresu są zbyt wysokie wymagania kierownika. 21 osób jest 
niezadowolonych z warunków, jakie panują w miejscu pracy, czyli wyposażenia, 
oświetlenia poziomu hałasu. Na kolejnych pozycjach znalazły się: wpływ pracy 
na życie rodzinne (8%), zbyt szybkie tempo pracy i przeciążenie ilościowe pracą 
(6%) oraz praca poniżej możliwości (4%). 15 ankietowanych skorzystało z moż-
liwości podania innych przyczyn stresu. Wymienione czynniki stanowią łącznie 
prawie 7% uzyskanych odpowiedzi. Są to:
– niemożność przerwania pracy w razie potrzeby, 
– praca w nocy,
– niskie wynagrodzenie, 
– niski prestiż społeczny pracy. 

Podsumowanie

Hotel Amber Baltic stosuje szeroki wachlarz instrumentów marketingu 
wewnętrznego. Na uwagę zasługuje rozwinięta działalność socjalna (udzielanie 
pożyczek, dofi nansowanie do wczasów, organizowanie imprez personalnych 
itd.). Przeprowadzona ankieta wykazała, iż to właśnie ta sfera działalności hotelu 
stanowi najskuteczniejszą formę motywacji pracowników. Wysoko są też oce-
niane „szanse ucznia się”, co jednoznacznie wskazuje na potrzebę ciągłego roz-
szerzania oferty szkoleniowej. Hotel powinien stosować nadal różnorodne formy 
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motywacji, a jednocześnie rozszerzać je i modyfi kować wraz z upływem czasu. 
Skutecznym, stosowanym przez hotele rozwiązaniem jest zachęcanie pracowni-
ków, aby sami informowali dział personalny o swoich potrzebach. Pozwala to 
bowiem fi rmom na zastosowanie bardziej trafnych i zgodnych z rzeczywistymi 
potrzebami form motywacji. 

Funkcjonujący w hotelu system wynagrodzeń opiera się na wielu kompo-
nentach, jednak 70% ankietowanych jest niezadowolonych z wysokości otrzy-
mywanej pensji. Kierownictwo fi rmy powinno zastanowić się nad większym 
zróżnicowaniem wynagrodzeń w zależności od kwalifi kacji pracownika. System 
ten jest korzystny dla przedsiębiorstwa, gdyż uzależnia poziom płac od posia-
danych umiejętności i wiedzy, a jednocześnie propaguje pozyskiwanie przez 
pracowników nowych kwalifi kacji. Innym czynnikiem skłaniającym do zasto-
sowania tego typu systemu jest fakt, iż 19% respondentów na pytanie ankiety 
o najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy wskazało odpowiedź: 
„odpowiedzialność nieadekwatna do wysokości zarobków”. 

Obszarem, który budzi największe zastrzeżenia, jest kwestia oceniania pra-
cowników. W hotelu Amber Baltic nie istnieje formalny system oceny pracowni-
ków, choć w literaturze przedmiotu podkreśla się kluczową rolę tego zagadnienia. 
Jak wynika z ankiety, dokonywana jest jedynie niesformalizowana ocena bieżąca 
niektórych zatrudnionych, a najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest dia-
log z udziałem pracownika i kierownika. Istnieje potrzeba stworzenia sformali-
zowanej oceny okresowej, która pozwoli ocenić przydatność danego pracownika 
dla przedsiębiorstwa, wskaże kierunki doskonalenia zawodowego personelu, 
pomoże podjąć decyzje o awansie. Dobry system oceny jest narzędziem dostoso-
wania wynagrodzeń i doboru form motywowania do pracowników. Wiarygodne 
i istotne wyniki oceny otrzymać można przez zastosowanie absolutnej metody 
oceny, jaką jest metoda wydarzeń krytycznych. Przełożony, stale obserwujący 
pracowników, systematycznie odnotowuje ich sukcesy i porażki, czyli tak zwane 
wydarzenia krytyczne. Po pewnym czasie pojawia się wiarygodny obraz pracow-
nika. Wymieniona metoda, stosowana zgodnie z obiektywnymi i przejrzystymi 
kryteriami, stanie się bez wątpienia czynnikiem motywującym pracownika. 
Spełni także funkcje rozwojowe, gdyż wyraźnie określa cele, do których pracow-
nik powinien dążyć.
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INTERNAL MARKETING IN HOSPITALITY ENTERPRISES.
THE CASE OF AMBER BALTIC HOTEL IN MIĘDZYZDROJE

Summary

The article presents the key assumptions concerning internal marketing in hospita-
lity enterprises. It presents the results of a survey concerning the evaluation of internal 
marketing tools in the Amber Baltic Hotel in Międzyzdroje, Poland.

Translated by Anna Tokarz-Kocik



REGIONALNE PROBLEMY ROZWOJU TURYSTYKI





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 627     EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 16     2010

IWONA BĄK
AGNIESZKA BRELIK
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU EKOTURYSTYKI 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wprowadzenie

Działalność gospodarcza oraz zmiany cywilizacyjne, jakie ona ze sobą 
niesie, nie pozostają bez wpływu na stan środowiska przyrodniczego. W regio-
nach atrakcyjnych turystycznie, w których stale zwiększa się liczba turystów, 
szybko następuje zdominowanie innych dziedzin gospodarki przez turystykę. 
Wówczas priorytety rozwoju regionu są ustalane pod presją funkcji dominującej, 
czyli turystyki. Istotne jest, aby uwzględniały one wszechstronny rozwój regionu 
zapewniający wysoką pozycję konkurencyjną przy zachowaniu zarówno celu 
ekologicznego, społecznego, jak i ekonomicznego.

Zdaniem D. Zaręby1, R. Gromkowskiego2 i H. Adamskiej3, zarządzanie tu-
rystyką w warunkach zrównoważonego rozwoju wymaga przestrzegania pew-
nych reguł, do których zalicza się: ochronę i zrównoważone wykorzystanie zaso-
bów przyrodniczych, kulturowych i społecznych; interdyscyplinarne podejście 
do zarządzania turystyką; planowanie długofalowe (plany rozwoju turystyki 

1  D. Zaręba, Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 39.
2  R. Gromkowski, Zarządzanie turystyką w warunkach rozwoju zrównoważonego, w: Marke-

ting produktów turystycznych, Politechnika Białostocka, Białystok 2004, s. 97–98.
3  H. Adamska, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Dolnego Śląska, w: Wieś i rolnictwo 

w procesie zmian. Szanse rozwoju obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokoow-
ska, A. Bisami, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, s. 97–103.
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muszą współgrać z rozwiązaniami strategicznymi dla większości obszarów 
– gmin, regionów, kraju), a także udział lokalnej gospodarki i miejscowej ludno-
ści w rozwoju turystyki.

Zarządzanie zrównoważone w turystyce wiąże się przede wszystkim 
z oszczędnym gospodarowaniem zasobami środowiska i przestrzenią oraz wy-
korzystaniem już istniejącej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej (tabe-
la 1).

Tabela 1

Różnice między konwencjonalnym a zrównoważonym zarządzaniem 
rozwojem turystyki

Zarządzanie konwencjonalne Zarządzanie zrównoważone
Zagospodarowanie turystyczne bez planowa-
nia

Najpierw planowanie – potem zagospodaro-
wanie

Każda gmina planuje oddzielnie Planowanie całych regionów
Zabudowa chaotyczna – wszędzie Koncentracja zabudowy, oszczędzanie terenu
Architektura miejska odbiegająca od lokal-
nego stylu budownictwa

Typowa architektura okolicy (formy i suro-
wiec)

Wykorzystanie szczególnie wartościowych 
krajobrazów

Pozostawienie szczególnie wartościowych 
krajobrazów w stanie nienaruszonym

Budowanie nowej infrastruktury, nowych 
miejsc noclegowych

Lepsze wykorzystanie istniejącej już infra-
struktury

Pozostawienie rozwoju turystyki w rękach 
obcych promotorów

Ludność miejscowa ma prawo decyzji 
i udziału w turystyce

Branie pod uwagę wyłącznie korzyści ekono-
micznych

Przeprowadzenie bilansu strat i zysków przy 
rozpatrzeniu wszystkich ekonomicznych, 
ekologicznych i socjologicznych aspektów

Tworzenie bazy dla prywatnego ruchu samo-
chodowego

Popieranie komunikacji publicznej i alterna-
tywnej (np. rowery, wozy, sanie)

Źródło: D. Zaręba, Ekoturystyka..., s. 39.

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, stosowane być muszą następujące 
zasady4:
– rozwój turystyki powinien być dostosowany do rodzaju i jakości zasobów 

środowiska przyrodniczego i nie może przyczyniać się do ich degradacji,

4  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2002, s. 371.
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– miejscowa ludność powinna partycypować we wszystkich przedsięwzięciach 
związanych z turystyką, które podejmowane są na zamieszkałych przez nią 
terenach,

– oferta turystyczna powinna się opierać na miejscowych zasobach natural-
nych, ludzkich i materialnych,

– rozwój turystyki powinien być zintegrowany z miejscowym rozwojem gos-
podarczym oraz być korzystny etycznie, społecznie i ekonomicznie dla miej-
scowej ludności.

Zasada ekologizacji turystyki i jej rozwoju jest jedną z podstawowych 
zasad zrównoważonego rozwoju. Stopień ekologizacji turystyki jako jeden 
z elementów atrakcyjności turystycznej obszaru staje się wartością coraz bardziej 
cenioną we współczesnym społeczeństwie. Ekoturystyka stanowi „rdzeń” kon-
cepcji turystyki zrównoważonej. Jako jedna z form podróżowania, polegająca 
na aktywnym zwiedzaniu terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 
bezpośrednio się przyczynia do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego 
tych regionów, a jej uczestnikami są ludzie o wysokiej świadomości ekologicznej 
i wrażliwości przyrodniczej5. 

Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu atrak-
cyjności powiatów województwa zachodniopomorskiego z punktu widzenia 
możliwości rozwoju w nich turystyki przyjaznej środowisku przyrodniczemu. 
Atuty poszczególnych rejonów to: zróżnicowanie krajobrazu, ściśle powiązane 
z różnorodnością warunków klimatycznych i glebowych, urozmaicone formy 
ukształtowania powierzchni, rozmaita szata roślinna. Z różnorodnością warun-
ków terenu wiąże się możliwość uprawiania wielu form ekoturystyki. Znajdą 
tu wymarzone warunki amatorzy ekoturystyki bardziej aktywnej – spływów 
kajakowych, wędrówek konnych, rajdów pieszych, eskapad rowerowych czy też 
turystyki typowo przyrodniczej i krajoznawczej. Kapitałem rozwoju tych tere-
nów jest często nieskażone środowisko przyrodnicze, krajobraz i tradycje pol-
skiej wsi.

Przedmiotem oceny atrakcyjności środowiska naturalnego dla ruchu tu-
rystycznego są takie elementy środowiska, jak urzeźbienie terenu, klimat, wody 
powierzchniowe i szata leśna6.

5  D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Warszawa 2000.
6  K. Naumowicz, Turystyka, Cz. I: Wiadomości ogólne, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 

Szczecińskiej, Szczecin 1987.
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1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADAWCZEGO

Badanie dotyczy powiatów województwa zachodniopomorskiego na koniec 
2007 roku7. Do analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu atrakcyjności 
turystycznej powiatów wykorzystano wstępnie 17 cech (wskaźników) charak-
teryzujących z jednej strony atrakcyjność środowiska naturalnego (stymulanty), 
a z drugiej – mierzących poziom jego zanieczyszczenia (destymulanty):
X1 – lesistość [%],
X2 – powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona 

[ha na 1 km2 powierzchni], 
X3 – powierzchnia rezerwatów przyrody [ha na 1 km2 powierzchni], 
X4 – powierzchnia parków krajobrazowych [ha na 1 km2 powierzchni], 
X5 – powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu [ha na 1 km2 po-

wierzchni], 
X6 – pomniki przyrody [na 1 km2],
X7 – odpady ogółem wytworzone w ciągu roku [tys. t na 1 km2],
X8 – odpady wytworzone unieszkodliwione w ciągu roku [tys. t na 1 km2],
X9 – ścieki przemysłowe i komunalne ogółem [dam3 na 1 km2],
X10 – ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane [dam3 na 1 km2],
X11 – ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [% ludności ogółem],
X12 – emisja zanieczyszczeń pyłowych [t na 1 km2],
X13 – emisja zanieczyszczeń gazowych [t na 1 km2],
X14 – zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanie-

czyszczeń [% zanieczyszczeń wytworzonych],
X15 – zanieczyszczenia gazowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanie-

czyszczeń [% zanieczyszczeń wytworzonych],
X16 – nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska [tys. zł na 1 km2],
X17 – nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej [tys. zł na 1 km2].

Do doboru cech diagnostycznych zastosowano metodę parametryczną 
zaproponowaną przez Hellwiga8. W tym celu wyznaczono macierz współczyn-
ników korelacji między potencjalnymi cechami diagnostycznymi, a następnie 
wyznaczono cechy centralne i izolowane, które utworzyły bazowy układ cech. 
W ten sposób do dalszej analizy zaklasyfi kowano następujące zmienne:

7  Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2008, Urząd Statystyczny 
w Szczecinie, Szczecin 2008.

8  E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfi kacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, 
Warszawa 1990.
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X1 – lesistość,
X2 – powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronio-

na, 
X3 – powierzchnia rezerwatów przyrody, 
X4 – powierzchnia parków krajobrazowych, 
X6 – pomniki przyrody,
X9 – ścieki przemysłowe i komunalne ogółem,
X11 – ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków,
X14 – zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanie-

czyszczeń,
X15 – zanieczyszczenia gazowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanie-

czyszczeń.
W zbiorze cech diagnostycznych znajdują się wielkości, których większe 

wartości świadczą o wyższym poziomie rozwoju badanego zjawiska (tak zwane 
stymulanty). Należą do nich między innymi cechy mówiące o atrakcyjności śro-
dowiska naturalnego. Ponadto w zbiorze cech znajdują się wskaźniki świadczące 
o poziomie zanieczyszczenia środowiska, których spadek wartości świadczy 
o wyższym poziomie rozwoju (destymulanty). Wśród wybranych cech tylko 
jedna (X9) jest destymulantą. Dla zmiennych przyjętych do badania policzono 
podstawowe statystyki opisowe, których wartości przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 

Statystyczna charakterystyka cech diagnostycznych

Zmienna x S(x) Vi ωi

X1 32,09 10,98   34,22 0,037
X2 19,31 17,61   91,20 0,099
X3   0,48   0,57 118,62 0,129
X4   3,68   6,31 171,38 0,187
X6   0,13   0,15 109,85 0,120
X9   0,51   0,31   61,35 0,067
X11 70,61 16,71   23,67 0,026
X14 66,56 33,67   50,58 0,055
X15   5,84 15,06 258,02 0,281

Źródło:  obliczenia własne.
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Na podstawie wartości współczynnika zmienności wyznaczono mierniki ωi, 
które można interpretować jako wagi określające relatywne znaczenie poszcze-
gólnych zmiennych diagnostycznych. Mierniki wyznaczono zgodnie z następu-
jącym wzorem9:

.
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i
i

i
i

V

V

Przy badaniu jakości środowiska naturalnego największe znaczenie mają 
zmienne X15 i X4, natomiast zmienna X11 w najmniejszym stopniu wpływa na 
badane zjawisko.

2. KLASYFIKACJA POWIATÓW

W celu zbadania przestrzennego zróżnicowania poziomu atrakcyjności 
turystycznej w powiatach zastosowano dwie metody: taksonomiczny miernik 
rozwoju10 zi i metodę optymalizacyjno-iteracyjną k-średnich 11. 

Przy konstruowaniu mierników taksonomicznych cechy diagnostyczne 
są wzajemnie sumowane, stąd należy przekształcić zmienne destymulanty na 
zmienne stymulanty, tak aby większe wartości cech przekształconych świadczyły 
o wyższym poziomie rozwoju zjawiska. Można to uczynić wieloma sposobami. 
W artykule stymulantę wyznaczono, licząc odwrotność zmiennej destymulanty. 
Następnie opierając się na znormalizowanych wartościach cech diagnostycznych, 
skonstruowany został taksonomiczny miernik rozwoju:

,1

1

m

k
kii zmz

gdzie:
zi  – wartość taksonomicznego miernika rozwoju dla i-tego obiektu,
zki  – znormalizowana wartość k-tej cechy w i-tym obiekcie.

9  Tamże, s. 34–35.
10  Tamże.
11  T. Grabiński, Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
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Miernik ten charakteryzuje się podobnymi właściwościami, jak znormali-
zowane wartości cech, to znaczy jego średnia arytmetyczna jest równa jedności. 
Umożliwia to przeprowadzenie porównań rozwoju obiektów wielocechowych. 
Im większą wartość przyjmuje miernik zi, tym wyższym poziomem zjawiska 
odznacza się obiekt. Jeżeli zatem zi > 1, to obiekt osiąga wyższy poziom rozwoju 
niż przeciętnie w całym zbiorze obiektów. Jeżeli natomiast zi < 1, to obiekt ten 
osiągnął niższy poziom rozwoju niż średnio w zbiorze porównywanych jedno-
stek. W tabeli 3 przedstawiono powiaty województwa zachodniopomorskiego 
uporządkowane według malejących wartości taksonomicznego miernika rozwoju 
poziomu atrakcyjności turystycznej.

Tabela 3

Kolejność powiatów pod względem taksonomicznego miernika 
rozwoju poziomu atrakcyjności turystycznej w 2007 roku

Numer miejsca Powiat Wartość miernika zi  
1 gryfi ński 2,4890
2 policki 1,8281
3 Koszalin 1,5961
4 wałecki 1,4213
5 drawski 1,3576
6 myśliborski 1,2768
7 świdwiński 1,0179
8 choszczeński 1,0130
9 szczecinecki 1,0059
10 koszaliński 0,8900
11 stargardzki 0,8707
12 białogardzki 0,8493
13 goleniowski 0,8412
14 kołobrzeski 0,7364
15 sławieński 0,7320
16 łobeski 0,6575
17 Szczecin 0,6035
18 Świnoujście 0,5633
19 kamieński 0,4918
20 gryfi cki 0,4215
21 pyrzycki 0,3371

Źródło: obliczenia własne.

Uporządkowane obiekty dzieli się na grupy o podobnym poziomie bada-
nego zjawiska, stosując różne sposoby tworzenia grup typologicznych.
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W artykule zbiór wszystkich powiatów w województwie podzielono 
na cztery grupy obejmujące obiekty o wartościach miernika rozwoju z następu-
jących przedziałów:
− grupa 1 ,zi Szz

− grupa 2 ,zzSz iz

− grupa 3 ,zi Szzz

− grupa 4 .zi Szz

Wyniki grupowania przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Podział powiatów województwa zachodniopomorskiego 
na grupy według taksonomicznego miernika rozwoju poziomu 

atrakcyjności turystycznej w 2007 roku

Grupa Przedział wartości 
miary w grupie Powiaty

1 powyżej 1,5050 3 gryfi ński, policki, Koszalin
2 1,5050–1,0000 6 wałecki, drawski, myśliborski, świdwiński, choszczeń-

ski, szczecinecki
3 1,0000–0,4950 9 koszaliński, stargardzki, białogardzki, goleniowski, 

kołobrzeski, sławieński, łobeski, Szczecin, Świnoujście
4 poniżej 0,4950 3 kamieński, gryfi cki, pyrzycki

Źródło: obliczenia własne.

Jak wynika z tabeli 4, większość powiatów województwa zachodniopomor-
skiego w 2007 roku osiągnęła poziom atrakcyjności turystycznej poniżej prze-
ciętnego w województwie. Najbardziej atrakcyjne turystycznie okazały się trzy 
powiaty: gryfi ński, policki i Koszalin. Na wysoki poziom taksonomicznego mier-
nika rozwoju w tych powiatach największy wpływ miały następujące czynniki: 
duża lesistość, występowanie znacznej liczby rezerwatów i pomników przyrody, 
a ponadto duża dbałość o środowisko naturalne przejawiająca się w wysokim 
odsetku redukcji wytworzonych zanieczyszczeń gazowych.

Trzecia z wyodrębnionych grup jest najliczniejsza, gdyż obejmuje prawie 
43% badanych jednostek przestrzennych. Wyodrębnione w ramach tej grupy 
powiaty mają zbliżony poziom atrakcyjności turystycznej. Najniższym poziomem 
atrakcyjności charakteryzują się trzy. Można je traktować jako obiekty, które ze 
względu na przyjęte cechy charakteryzują się stosunkowo niską atrakcyjnością 
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środowiska przyrodniczego (niska lesistość, niewielka powierzchnia obszarów 
przyrodniczych i pomników przyrody). 

Dokonując klasyfi kacji powiatów metodą k-średnich również na cztery grupy, 
otrzymano następujące wyniki:
1 grupa: gryfi ński, policki,
2 grupa: choszczeński, myśliborski, szczecinecki, wałecki, Koszalin,
3 grupa: białogardzki, goleniowski, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, stargardz-
ki, Szczecin,
4 grupa: drawski, gryfi cki, kamieński, pyrzycki, sławieński świdwiński, Świno-
ujście.

Podziały dokonane za pomocą tych dwóch metod różnią się między sobą, 
jednak mimo to niektóre powiaty zostały zaliczone do tych samych grup. W kla-
syfi kacji metodą k-średnich powiaty gryfi ński i policki zostały wyodrębnione 
jako skupienie dwuelementowe, charakteryzujące się najlepszymi wartościami 
z punktu widzenia przyjętych cech (wysoka atrakcyjność środowiska przyrod-
niczego, dbałość o środowisko). W nieco gorszej sytuacji znalazł się powiat 
Koszalin, który w przypadku pierwszej metody zaklasyfi kowany został do grupy 
pierwszej, natomiast w klasyfi kacji metodą k-średnich zaliczono go do grupy 
drugiej. Powiat ten, mimo niskiej lesistości, jest atrakcyjny turystycznie z punktu 
widzenia środowiska naturalnego (duża powierzchnia rezerwatów oraz obsza-
rów przyrodniczych o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona 
przypadająca na 1 km2 powierzchni). 

W interpretacji otrzymanych klas przydatna jest analiza wartości średnich 
dla poszczególnych zmiennych diagnostycznych w skupieniach. Analizując war-
tości przeciętne dla poszczególnych zmiennych diagnostycznych w skupieniach 
w porównaniu ze średnimi ogólnymi, największe różnice zauważono w przy-
padku zmiennej X15 (zanieczyszczenia gazowe zatrzymane w urządzeniach do 
redukcji zanieczyszczeń w procencie zanieczyszczeń wytworzonych). Dla klasy 
pierwszej cecha ta przyjmuje wartość ponaddziesięciokrotnie wyższą od średniej 
ogólnej, natomiast w klasie trzeciej jest ona prawie dwudziestokrotnie niższa. 
Również w klasie pierwszej zanotowano najwyższy udział powierzchni rezer-
watów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu. W pozostałych skupieniach 
przeciętne wartości tych zmiennych oscylują wokół średniej ogólnej, przy czym 
najniższa jest w skupieniu trzecim. W przypadku zmiennej X1 określającej stopień 
lesistości najwyższą wartość przeciętną zanotowano w skupieniu pierwszym, 
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a najniższą w czwartym. Najwyższy natomiast udział ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków występuje w klasach drugiej i pierwszej. Najniższy zaś 
zanotowano w klasie trzeciej. 

Podsumowanie

Powiaty w województwie zachodniopomorskim wykazują przestrzenne 
zróżnicowanie poziomu atrakcyjności z punktu widzenia możliwości rozwoju 
w nich ekoturystyki. Wyniki otrzymane różnymi metodami taksonomicznymi 
nie pokrywają się w pełni, są jednak bardzo zbliżone. Najwyższym poziomem 
pod względem analizowanego zjawiska charakteryzują się dwa powiaty: gry-
fi ński i policki. Na tak wysoką ocenę wpływ miały przede wszystkim wysokie 
walory środowiska przyrodniczego i duża dbałość o niwelowanie skutków jego 
zanieczyszczenia. Otrzymane wyniki porządkowania mogą budzić pewne wąt-
pliwości, należy jednak pamiętać, że jest to ranking jedynie analizowanych cech 
diagnostycznych. Przy innym zestawie zmiennych pozycje powiatów z pewno-
ścią uległyby zmianie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w województwie istnieją możliwości 
rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu. Wymaga to jednak sfor-
mułowania strategii zrównoważonego rozwoju turystyki, w której ekoturystyka 
znajdzie swoje miejsce. Badania dotyczące zagadnień związanych ze środowi-
skiem wymagają nie tylko dużej liczby danych, ale także właściwej klasyfi kacji 
problemów. Do zdiagnozowania stanu środowiska stosuje się metody porząd-
kowania i klasyfi kacji, dzięki którym możliwe jest określenie zróżnicowania 
obiektów, wyłonienie jednorodnych grup typologicznych pod względem anali-
zowanego zjawiska.
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DIVERSIFICATION OF ECOTOURISM DEVELOPMENT 
IN WESTERN POMERANIA REGION

Summary

The papers presents analysis of spatial diversifi cation of administrative district 
level attractiveness in West Pomeranian province from the point of view of capability 
of development in ecotourism. In analyses used indicators for characterizing attractive-
ness natural environment and indicators measuring level of pollution. Classifi cation of 
administrative district done with two methods: taxonomical measure of development and 
method of k average.

Translated by Agnieszka Brelik
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PROGNOZOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Obecnie turystyka stanowi jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki. Gospo-
darka turystyczna ma złożony charakter, stąd oddziałuje na wiele sektorów gospo-
darki narodowej. Zgodnie z międzynarodową klasyfi kacją turystyczną przyjmuje 
się, że działalność gospodarcza związana z turystyką występuje w dziesięciu sek-
torach gospodarki narodowej. Są to: budownictwo; handel; hotele i restauracje; 
transport, gospodarka magazynowa i łączność; pośrednictwo fi nansowe; obsługa 
nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów; 
administracja publiczna; edukacja; pozostała działalność usługowa (komunalna, 
socjalna i indywidualna); organizacje i instytucje międzynarodowe1. 

W warunkach wolnego rynku oraz silnej konkurencji zarówno krajowej, 
jak i zagranicznej przydatne jest przewidywanie kierunku zmian zachodzących 
w ruchu turystycznym. Prognozując wielkość ruchu turystycznego, można dosto-
sowywać infrastrukturę oraz usługi konieczne do jego obsługi, a przez to stymu-
lować rozwój powiązanych z turystyką sektorów gospodarki. 

W niniejszym artykule przedstawiono prognozę wartości dwóch podstawo-
wych zmiennych charakteryzujących ruch turystyczny: liczba turystów korzy-
stających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 
oraz liczba udzielonych noclegów w tych obiektach. W badaniu wykorzystano 

1  Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, UKFiT, Warszawa 1995, s. 51–63.
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ofi cjalne dane statystyczne GUS dotyczące rejestrowanego ruchu turystycznego 
w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2008.

Prognozy zbudowano, opierając się na modelach wyrównywania wykład-
niczego, które są stosunkowo łatwe do zastosowania w praktyce ze względu 
na dostępność pakietów obliczeniowych. Wybór odpowiedniej postaci modelu 
oraz prognozowanie przeprowadzono w programie Statistica 7.0. Dla przyjętych 
do badania zmiennych przeanalizowano różne postacie modeli. W wyborze osta-
tecznej postaci kierowano się kryterium najmniejszego średniego błędu prognoz 
wygasłych2. 

Na wykresie 1 przedstawiono kształtowanie się liczby turystów korzy-
stających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 
w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2008. 

Wykres 1. Liczba turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbio-
rowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim w latach 
2001–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

2  Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 58.
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W związku z tym, że analizowana zmienna charakteryzowała się tenden-
cją rosnącą z wyraźnymi wahaniami sezonowymi jej kształtowanie opisano za 
pomocą modelu trendu liniowego z addytywną sezonowością (model Wintersa) 
według wzoru3:
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gdzie: 
Ft–1  – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub 

okresie t – 1, po eliminacji wahań sezonowych, 
St–1  – wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres t – 1,
Ct–1  – ocena wskaźnika sezonowości na moment lub okres t – 1,
yt–1  – wartość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t – 1,
r  – długość cyklu sezonowego,
α, δ, γ – parametry wygładzania4.

W procesie estymacji otrzymano następujące parametry modelu: S0 = 112E3; 
T0 = 366,6; α = 0,8; δ = 0,1; γ = 0,3 oraz addytywne wskaźniki sezonowości, któ-
rych wartości przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Addytywne wskaźniki sezonowości dla zmiennej liczba turystów korzystających 
z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Wartość
wskaźnika –74 440 –70 750 –57 603 –37 882 13 056 54 831

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Wartość
wskaźnika 174 399 147 796 11 584 –33 184 –58 466 –69 342

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

3  Tamże, s. 74.
4  Wartości parametrów wygładzania wybiera się w sposób doświadczalny z przedziału (0; 1), 

por. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 144–151.
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Do oceny jakości oszacowanego modelu wykorzystano średni względny 
błąd wyznaczony według wzoru5:

%,100
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gdzie: 
n  – liczba okresów, na podstawie których oszacowano model trendu,
yt  – wartości empiryczne, 

tŷ   – wartości teoretyczne.

Wartość średniego względnego błędu procentowego dla przyjętego modelu 
wynosi 7,1%, wobec czego można przyjąć, że wybrany model charakteryzuje się 
dobrym dopasowaniem do danych empirycznych6. 

Opierając się na oszacowanym modelu Wintersa, dokonano prognozy liczby 
turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim według wzoru7:

,)(*
rtnnt CntSFy

gdzie: 
*
ty   – prognoza zmiennej Y wyznaczona na moment lub okres t,

Fn  – wygładzona wartość zmiennej prognozowanej dla momentu lub okre-
su n,

Sn  – wygładzona wartość przyrostu trendu na moment lub okres n.

W procesie prognozowania dane dotyczące liczby korzystających z nocle-
gów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie 
zachodniopomorskim w latach 2001–2008 podzielono na dwa okresy: 2001–
2007 – okres estymacji parametrów modelu oraz rok 2008 – okres empirycznej 
weryfi kacji prognoz, który posłużył do oceny trafności prognoz. Prognozy i ich 
realizacje przedstawiono na wykresie 2.

5  Por. Prognozowanie gospodarcze..., s. 51.
6  Za dopuszczalne uznaje się modele, dla których wartość średniego względnego błędu procen-

towego nie przekracza 10%. 
7  Prognozowanie gospodarcze..., s. 74.
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Wykres 2. Prognozy i realizacje zmiennej liczba turystów korzystających z noclegów 
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie 
zachodniopomorskim w okresie od stycznia do grudnia 2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

Do określenia trafności prognoz wykorzystano względny błąd predykcji 
ex post8: 
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Iep  – okres empirycznej weryfi kacji prognoz,
m  – liczba okresów w Iep,
 yt – realizacja zmiennej,

*
ty   – prognoza zmiennej, 

epIty   – średnia arytmetyczna rzeczywistych wartości zmiennej w  Iep.

8  A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne..., s. 48.
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Wartość względnego błędu predykcji ex post wyniosła 5,5%, co wskazuje 
na dobrą jakość wyznaczonych prognoz wygasłych9. Największe różnice mię-
dzy realizacjami a prognozami wygasłymi zanotowano w lutym, maju oraz lip-
cu 2008 roku. Jednakże w żadnym z badanych miesięcy wartość błędu ex post 
nie przekroczyła granicy dopuszczalności 10%. 

Proces empirycznej weryfi kacji prognoz potwierdził przydatność oszaco-
wanego modelu do prognozowania badanej zmiennej, wobec czego zastosowano 
go do wyznaczenia wartości prognoz na rok 2009 (tabela 2).

Tabela 2

 Prognozy zmiennej liczba turystów korzystających z noclegów 
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

w województwie zachodniopomorskim w okresie od stycznia do grudnia 2009

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Prognoza 69 280 72 368 85 055 104 317 154 785 196 044

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Prognoza 315 343 288 410 151 873 106 682 80 860 69 532

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

Kolejną analizowaną zmienną opisującą ruch turystyczny jest liczba udzie-
lonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Jej 
kształtowanie się w okresie od stycznia 2001 roku do grudnia 2008 roku przed-
stawiono na  wykresie 3.

Analizowana zmienna charakteryzowała się podobną tendencją rozwojową, 
jak liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwa-
terowania. Stąd też do opisu jej przebiegu w badanym przedziale czasowym 
zastosowano także model Wintersa z addytywną sezonowością. Parametry tego 
modelu otrzymane w wyniku estymacji wyniosły: S0 = 729E3; T0 = 1995; α = 0,7; 
δ = 0,4; i = 0,1. Wartości wskaźników sezonowości przedstawiono w tabeli 3.

9  Tamże, s. 49–50.



159Prognozowanie ruchu turystycznego...

Wykres 3. Liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwa-
terowania w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

Tabela 3

Addytywne wskaźniki sezonowości dla zmiennej liczba udzielonych noclegów 
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Wartość

wskaźnika –560 408 –493 453 –420 932 –322 257 –7175 341 966

Miesiąc lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Wartość

wskaźnika 1 420 398 1 216 312 58 970 –280 174 –441 685 –511 561

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

Oszacowany model jest dobrze dopasowany do danych empirycznych, 
gdyż wartość średniego względnego błędu procentowego wyniosła 6,8%. Proces 
oceny trafności prognoz wyznaczonych na podstawie przyjętego modelu prze-
prowadzono w podobny sposób, jak dla pierwszej analizowanej zmiennej. Pro-
gnozy oraz ich realizacje w empirycznym okresie weryfi kacji przedstawiono na 
wykresie 4.
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Wykres 4. Prognozy i realizacje zmiennej liczba udzielonych noclegów w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomor-
skim w okresie od stycznia do grudnia 2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Szczecinie.

Prognozy wygasłe charakteryzują się dobrą jakością, gdyż wartość względ-
nego błędu predykcji ex post w empirycznym okresie weryfi kacji prognoz wynio-
sła 4,8%. Największym błędem obarczone były prognozy w lutym oraz sierpniu, 
jednakże ich wartości nie przekroczyły 10%. 

Niskie wartości średniego względnego błędu procentowego oszacowanego 
modelu oraz względnego błędu predykcji ex post dają podstawy do zastosowa-
nia przyjętego modelu w procesie prognozowania liczby udzielonych noclegów 
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie 
zachodniopomorskim na rok 2009. Wartości prognoz przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4

Prognozy zmiennej liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach 
zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim 

w okresie od stycznia do grudnia 2009

Miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Prognoza 305 432 377 864 451 241 558 042 875 622 1 230 299
Miesiąc lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Prognoza 2 296 512 2 093 909 998 703 633 452 463 451 394 553

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

1. Liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego za-
kwaterowania w województwie zachodniopomorskim oraz liczba udzielo-
nych noclegów w tych obiektach w latach 2001–2008 charakteryzują się ten-
dencją rosnącą, co świadczy o rozwoju turystyki w regionie.

2. Przyjęte w procesie prognozowania modele wyrównywania wykładniczego 
z addytywnymi wahaniami sezonowymi dobrze opisują kształtowanie się 
wybranych zmiennych charakteryzujących ruch turystyczny w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w latach 2001–2008. 

3. Ocena trafności prognoz wygasłych wykazała przydatność przyjętych modeli 
do prognozowania ruchu turystycznego w województwie zachodniopomor-
skim.

4. W warunkach silnej konkurencji wiarygodne prognozy dotyczące wielkości 
ruchu turystycznego są przydatne przy podejmowaniu wielu bieżących i dłu-
gookresowych decyzji dotyczących kształtowania gospodarki turystycznej. 
Monitorowanie oraz przewidywanie przyszłej wielkości ruchu turystycznego 
może pomóc w szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na rynku usług tu-
rystycznych.

5. Silny wpływ turystyki na różne sektory gospodarki narodowej sprawia, że 
korzyści z prognozowania wielkości ruchu turystycznego może odnieść wie-
le podmiotów gospodarczych.

6. Prognozowanie na podstawie przyjętych w badaniu modelów wyrównywania 
wykładniczego jest stosunkowo łatwe ze względu na dostępność pakietów 
obliczeniowych. 

FORECASTING OF TOURISTIC FLOWS 
IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODSHIP

Summary

In the article forecast of touristic fl ows in zachodniopomorskie voivodship was car-
ried out. The area of research includes number of guests and nights in collective accom-
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modation. In prediction smoothing exponential models whit seasonal fl uctuations were 
used. The article indicates that this method can be useful in making decisions in area of 
touristic economy.

Translated by Robert Kubicki
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CRUISING RZECZNY 
JAKO DETERMINANTA KSZTAŁTOWANIA 

PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SZCZECINA 

Wprowadzenie

Na początku XXI wieku rozwój gospodarki światowej zdominowały 
nowe trendy, które nierozłącznie są związane z rosnącym znaczeniem sektora 
usług w globalnym systemie gospodarczym. Szczególne miejsce zajmuje sek-
tor usług turystycznych, którego rozwój zdeterminowany jest przede wszystkim 
przez wzrost mobilności i rosnącą zamożność społeczeństw. Upowszechnienie 
się podróży turystycznych (na przykład wyjazdy wypoczynkowe w egzotyczne 
zakątki świata), a jednocześnie pojawienie się nowych trendów (na przykład 
turystyka ekologiczna – „zielona fala”) wymusza na podmiotach świadczących 
usługi turystyczne kreowanie nowych produktów turystycznych. 

W ostatnim dziesięcioleciu szczególnie popularne, zwłaszcza wśród tu-
rystów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, stały 
się turystyczne rejsy wycieczkowe na pokładach luksusowych statków pasażer-
skich, określane mianem cruisingu. Oprócz rejsów pełnomorskich coraz więk-
szym zainteresowaniem cieszy się oferta rejsów śródlądowych, uprawianych 
głównie na szlakach wodnych Europy Zachodniej, a w ostatnich latach również 
w bardziej egzotycznych rejonach, jak Egipt, Indie, Chiny, Wietnam i Kam-
bodża.
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Akcesja Polski do UE spowodowała, że nasz kraj stał się również atrakcyjny 
dla pełnomorskich i rzecznych rejsów turystycznych. W pierwszym przypadku 
dominujące znaczenie na polskim wybrzeżu Bałtyku mają porty morskie leżące 
na wschodnim wybrzeżu, przede wszystkim port w Gdyni, zdecydowanie mniej-
szym udział mają porty morskie Pomorza Zachodniego, w tym port w Szczecinie. 
Niewielkie zainteresowanie portami w Szczecinie i Świnoujściu przez pełno-
morskie statki wycieczkowe jest jednak rekompensowane przez dynamicznie 
wzrastającą liczbę turystów przypływających z Niemiec na pokładach rzecznych 
(śródlądowych) statków wycieczkowych (tak zwanych cruiserów rzecznych). 
Jednocześnie, uwzględniając stan techniczny polskich dróg śródlądowych, region 
Pomorza Zachodniego, ze względu na dogodne połączenie Odry z zachodnio-
europejskim systemem śródlądowych dróg wodnych, ma największy potencjał 
i możliwości techniczne przyjmowania tego typu jednostek. Stwarza to doskonałe 
warunki do aktywizacji gospodarczej stolicy regionu, opartej na unikatowych 
walorach turystycznych, krajobrazowych, środowiskowych, historycznych i kul-
turowych miasta silnie związanego z wodą. Poprawa stanu technicznego oraz 
warunków żeglugowych nie tylko w obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego, 
ale na całym przebiegu Odrzańskiej Drogi Wodnej mogłaby istotnie wpłynąć na 
wzrost atrakcyjności Szczecina oraz pozostałych miast leżących wzdłuż biegu 
Odry jako destynacji na trasie rzecznych rejsów wycieczkowych.

Celem niniejszego artykułu jest ocena stanu obecnego oraz wskazanie per-
spektyw rozwoju segmentu rzecznych rejsów wycieczkowych jako formy tu-
rystyki wodnej w regionie Szczecina, z uwzględnieniem działań na rzecz poprawy 
infrastruktury oraz warunków żeglugowych na Odrze.  

1. CRUISING RZECZNY JAKO FORMA TURYSTYKI WODNEJ

W polskiej literaturze pojęcie turystyka wodna najczęściej jest utożsamiane 
z turystyką morską i odnosi się do wielu jej form, między innymi do1:

1  J. Zalewski, Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych 
tendencji badawczych, w: I Seminarium Naukowe nt. Turystyka i rekreacja nadmorska – problemy 
teorii i praktyki, Gdańsk 1980, s. 29; J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 15; W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, 
s. 40–47; T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warsza-
wa 2001, s. 193–195.
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– wycieczek pełnomorskich statkami pasażerskimi (tak zwany cruising),
– żeglarstwa morskiego,
– pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej statkami „białej fl oty”,
– żeglugi promowej,
– kajakarstwa,
– turystyki podwodnej,
– wycieczek na statkach towarowych oraz towarowo-pasażerskich.

Należy jednak podkreślić, że turystyka wodna obejmuje również wiele 
innych form aktywności turystycznej, bezpośrednio i pośrednio związanych 
z wykorzystaniem potencjału wodnego, nie tylko morskiego (rysunek 1). 

Wąskie ujęcie turystyki wodnej opiera się przede wszystkim na założeniu, 
że głównym motywem  pobytu/podróży turystycznej jest sam fakt spędzania 
wolnego czasu w/lub na wodzie. W szerszym znaczeniu tego pojęcia, potencjał 
turystyczny związany z wodą stanowi dodatkowy, jednak nie najważniejszy 
motyw podjęcia decyzji o danej podróży/pobycie turystycznym.

Popularną formą turystyki wodnej są rejsy turystyczne na pokładach różnych 
typów statków odbywające się na morzach, oceanach oraz po drogach wodnych 
śródlądowych i jeziorach2, wśród których coraz większym zainteresowaniem cie-
szą się rejsy śródlądowe.

Crusing rzeczny (ang. River Cruise, niem. Flusskreuzfahrten) to forma tu-
rystyki wodnej uprawiana na pokładach luksusowych rzecznych statków wyciecz-
kowych (cruiserów rzecznych), dokonywana po drogach wodnych śródlądowych, 
obejmująca zarówno krótkie rejsy na niewielkich odległościach, jak i podróże 
wielodniowe na dłuższych trasach, połączona ze zwiedzaniem atrakcyjnych 
miejsc i obiektów turystycznych. Ta forma spędzania wolnego czasu stanowi dla 
turystów optymalne połączenie walorów wypoczynkowych i krajoznawczych. 
Rejsy odbywają się bowiem atrakcyjnym pod względem krajobrazowym i histo-
rycznym szlakiem regionów i miejscowości.

2  Szacuje się, że rocznie na całym świecie, na pokładach statków wycieczkowych (rzecznych 
i pełnomorskich), podróżuje ok. 13 mln osób.
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TURYSTYKA WODNA 
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(u ytkownicy 
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korzystaj cy  
z jej oferty) 

sp ywy wodne  
(kajaki, kanu, 
odzie

wios owe)
p ywaj ce 
domy 
jachting 
motorowy 
jachting 
tradycyjny 
/ eglarstwo  
surfing, narty 
wodne
nurkowanie
w dkarstwo/
rybo ówstwo
inne sporty 
wodne: jetski 
(p ywanie  
na skuterach 
wodnych),  
rafting itp. 

egluga 
statkami
„bia ej floty” 
rzeczne rejsy 
wycieczkowe
(cruising
rzeczny) 
pe nomorskie
rejsy 
wycieczkowe 
(cruising)
pasa erska 
egluga 

promowa
(turystyka 
promowa)
tzw. egluga 
tradycyjna – 
turystyczna  
na pok adach 
zabytkowych 
jednostek  

morski
przemys
turystyczny 
(np. dni 
otwarte – 
zwiedzanie 
stoczni 
buduj cych 
statki
pasa erskie) 
inne, np. 
imprezy, 
zawody, 
festyny 
zwi zane
z tematyk
morsk /
ródl dow ,

muzea morskie  

turystyka 
wypoczynkowa 
/pobytowa  
w kurortach 
nadmorskich
i innych 
sporty pla owe
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wodnych  
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Rys. 1. Główne formy turystyki wodnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Grundlagenuntersuchung Wassertourismus 

in Deutschland. Ist-Zustand und Entwicklungsmöglichkeiten, Hamburg Messe 
und Congress GmbH, Deutscher Tourismusverband e.V., Berlin, Mai 2003, 
s. 6–7.
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W zależności od rodzaju i charakteru dostępnej oferty rzecznych rej-
sów wycieczkowych wyróżnić można poszczególne ich formy, w tym przede 
wszystkim:
− Tradycyjny cruising rzeczny – popularny zwłaszcza w grupie starszych 

turystów, stanowiący połączenie podróży krajoznawczych ze zwiedzaniem 
atrakcyjnych turystycznie (pod względem historycznym, kulturowym) miej-
scowości zlokalizowanych na szlaku rejsu. Tego typu rejsy charakteryzują się 
wysokim standardem eksploatowanych na trasie statków, ich organizatorzy 
świadczą wiele usług na rzecz pasażerów na pokładzie statku (restauracje, 
bary, fi tness, baseny itd.).

− Rzeczne rejsy tematyczne charakteryzują się dopasowaniem całej oferty 
rejsu: trasy, terminu, programu na pokładzie statku i na lądzie (wycieczki 
fakultatywne), do konkretnego tematu będącego ideą przewodnią podróży. 
Bardzo popularne są rejsy kulinarne, powiązane na przykład z degustacją 
konkretnych gatunków wina. Rodzajowi oferowanego menu odpowiadają 
odwiedzane miejsca, wybrane restauracje na lądzie, typowe dla konkretnego 
regionu.

− Inne oferty, jak na przykład rejsy edukacyjne, oferowane często po bardziej 
przystępnych cenach, trwające zazwyczaj od 4 do 6 dni, odbywające się przed 
lub zaraz po właściwym sezonie (wczesną wiosną/późną jesienią), coraz bar-
dziej popularne wśród ludzi młodych.

2. WYBRANE ASPEKTY ANALIZY RYNKU 
RZECZNYCH REJSÓW WYCIECZKOWYCH NA ŚWIECIE 

Od czasu oddania do użytku w 1992 roku kanału żeglugowego Ren-Men-
-Dunaj, łączącego zlewiska Morza Północnego i Morza Czarnego, rynek rzecz-
nych rejsów wycieczkowych należy do najszybciej rozwijających się segmentów 
turystyki wodnej w Europie. Do głównych grup turystów uprawiających tę formę 
turystyki należą przede wszystkim mieszkańcy Europy Zachodniej (Francji, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, a zwłaszcza Niemiec), jak również Stanów 
Zjednoczonych, a nawet Australii. 

Europejskie szlaki wodne należą do tradycyjnych oraz najczęściej uczęsz-
czanych tras i obejmują około 15 tys. km dróg wodnych eksploatowanych na 
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potrzeby cruisingu rzecznego3. Do najbardziej popularnych turystycznie dróg 
śródlądowych w Europie należą: Dunaj, Ren, Men, Mozela, Łaba, szlaki wodne 
(kanały) Holandii. Dużą popularnością cieszą się również rejsy organizowane po 
drogach wodnych Rosji (Wołga) i Ukrainy (Dniepr). W ostatnich latach wzra-
sta także zainteresowaniem bardziej egzotycznymi szlakami, przebiegającymi 
przez terytoria takich państw, jak Egipt (Nil), Chiny (Jangcy), Wietnam i Kam-
bodża (Mekong), Indie (Ganges). W Ameryce Południowej popularne są rejsy po 
Amazonce.

Wśród głównych portów, zlokalizowanych na najczęściej uczęszczanych 
trasach rejsów rzecznych turystycznych w Europie, należy wymienić4:
– na szlaku Dunaju: Regensburg (Niemcy), Norymberga (Niemcy), Passau 

(Niemcy), Wiedeń (Austria), Bratysława (Słowacja), Budapeszt (Węgry);
– na szlaku Łaby: Praga (Słowacja), Drezno (Niemcy);
– na szlaku Renu (w tym dopływy Renu): porty niemieckie w Kolonii, Düssel-

dorfi e i Heidelbergu;
– na szlaku Rodanu: porty francuskie w Awinion i Arles;
– na szlaku Sekwany: porty francuskie w Paryżu, Rouen, Honfl eur;
– na szlaku Padu: porty włoskie w Wenecji i Weronie;
– na szlaku Douro w Portugali: port w Porto;
– na szlakach wodnych Szkocji i Irlandii: port w Galway (Irlandia);
– na szlakach wodnych Rosji: porty w Moskwie, Kostromie, Sankt Petersbur-

gu;
– na szlaku Dniepru: port w Kijowie (Ukraina);
– na szlaku Nilu: porty egipskie w Kairze i Luksorze.

Organizacją i realizacją rejsów turystycznych na pokładach cruiserów śród-
lądowych zajmują się zarówno sami armatorzy statków będący jednocześnie 
touroperatorami, jak i przedsiębiorstwa turystyczne (touroperatorzy) czarteru-
jący jednostki od armatorów. Do głównych przedsiębiorstw armatorskich lub 
touroperatorskich oferujących rejsy turystyczne na pokładach rzecznych statków 
wycieczkowych, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, należą między 
innymi5:

3  A. Schulz, Verkehrsträger im Tourismus: Luftverkehr, Bahnverkehr, Straßenverkehr, Schiffs-
verkehr, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2009.

4  www.european-river-cruises.eu.
5  www.kreuzfahrten.de.
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– Viking River Cruise (Viking Flusskreuzfahrten) – z siedzibą w Basel (Szwaj-
caria); przedsiębiorstwo to dysponuje własną fl otą 15 statków;

– Phoenix Flussreisen – z siedzibą w Bonn (Niemcy); z własną fl otą 14 statków, 
uwzględniając jednostki sezonowo czarterowane, fl ota liczy 48 statków;

– A-ROSA – z siedzibą w Rostoku (Niemcy); z własną fl otą 9 statków.
Popyt na rzeczne rejsy wycieczkowe od dawna wykazuje tendencję rosnącą. 

Według szacunków DRV (Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter Verband 
eV), jedna trzecia turystów spędzających urlop na pokładach statków wyciecz-
kowych korzysta z oferty cruiserów rzecznych. Dla przykładu, operator Viking 
River Cruises notuje rokrocznie dynamikę wzrostu sprzedawanych ofert na 
poziomie 80%6. Wynika to przede wszystkim z faktu, że turyści korzystający 
dotąd z oferty rejsów pełnomorskich szukają nowych form spędzania wolnego 
czasu w tym segmencie turystyki. 

Rosnący popyt przekłada się na wzrost liczby i odmłodzenie fl oty eksploato-
wanych w tym celu statków. Dla przykładu, na szlakach wodnych Dunaju rocznie 
pływa około 110 jednostek, na Nilu – ponad 200. Brakuje danych dotyczących 
liczby statków zatrudnianych na potrzeby cruisingu rzecznego na szlakach wod-
nych na całym świecie, według szacunków liczba ta jednak przekracza rocznie 
800 jednostek i stale rośnie7. 

W przeciwieństwie do cruiserów pełnomorskich, typowe statki rzeczne dys-
ponują na pokładzie liczbą 65–85 kabin i zabierają na pokład średnio poniżej 
200 pasażerów. Flota cruiserów rzecznych jest zróżnicowana ze względu na trasy, 
na jakich jednostki te są zatrudniane. Największe statki pod względem parame-
trów technicznych oraz liczby dostępnych miejsc pasażerskich eksploatowane 
są głównie na Dunaju, Renie, Mozeli, jak również na drogach wodnych Rosji 
i Ukrainy.

Cruisery rzeczne różnią się również pod względem standardu przestrzeni 
pasażerskiej, obejmującej, poza kabinami, również bary, restauracje, biblioteki, 
sklepy. Coraz częściej do eksploatacji wprowadzane są nowe, luksusowe jed-
nostki, standardem odpowiadające pięciogwiazdkowym hotelom, wyposażone 
dodatkowo w baseny oraz centra fi tness.

6  J. Archer, River Cruises: New operators, products and vessels, www.travelweekly.co.uk.
7  M. Strassmair, Flusskreuzfahrtschiffe 2009. Schwimmender Luxus auf Umweltkurs, www.

focus.de.
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3. ODRZAŃSKA DROGA WODNA

Odra jest drugą co do wielkości rzeką w Polsce i trzynastą w Europie. 
Powierzchnia jej dorzecza obejmuje 118 861 km2. Długość rzeki od źródeł 
do ujścia do Zalewu Szczecińskiego wynosi 854 km, a do ujścia Bałtyku 
912 km.

Część rzeki, która służy transportowi wodnemu, nazywana jest Odrzańską 
Drogą Wodną (ODW). Droga ta mierzona jest od ujścia Odry do rzeki Opawy, 
gdzie jest tak zwany kilometr 0,0 Odrzańskiej Drogi Wodnej, do ujścia Regalicy 
do jeziora Dąbie na 741,6 kilometrze8.

Rys. 2. Przebieg Odrzańskiej Drogi Wodnej
Źródło: www. wikipedia.pl, 7.10.2009.

8  www.programodra.pl.
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Odrzańska Droga Wodna jest ogniwem łączącym aglomerację szczecińską 
oraz zespół portowy Szczecin-Świnoujście z południem kraju, a w szczególności 
z aglomeracjami wrocławską i górnośląską. Dodatkowo kanał wodny Wisła-
-Odra, łączący ze sobą dwie największe polskie rzeki, umożliwia połączenie 
ODW z wielkopolskim obszarem gospodarczym oraz pozostałą siecią polskich 
dróg wodnych zlokalizowanych w środkowej i wschodniej części kraju. Poza tym 
kanały Odra-Hawela i Odra-Sprewa stanowią łącznik między Odrzańską Drogą 
Wodną a systemem śródlądowych dróg wodnych Republiki Federalnej Niemiec 
i dalej z systemem zachodnioeuropejskich dróg wodnych.

Odra pod kątem transportu wodnego podzielona jest na siedem głównych 
odcinków o zróżnicowanej specyfi ce oraz warunkach technicznych. Należą do 
nich (rysunek 2):
– odcinek Odry obecnie nieżeglowny – od Opawy do Raciborza; 
– niewykorzystywany do celów transportowych żeglowny odcinek od Racibo-

rza do śluzy w Kędzierzynie-Koźlu; 
– odcinek Odra skanalizowana – od śluzy w Kędzierzynie-Koźlu do śluzy 

w Brzegu Dolnym, przegrodzony 31 stopniami wodnymi; 
– Odra swobodnie płynąca, charakteryzująca się znacznym zróżnicowaniem 

nawigacyjnym (najtrudniejszy do żeglugi, ze względu na głębokość, jest od-
cinek od śluzy w Brzegu Dolnym do ujścia rzeki Warty);

– odcinek od ujścia Warty do ujścia kanału Ognica;
– odcinek od Ognicy do Widuchowej; 
– odcinek od Widuchowej do Szczecina, gdzie panują najlepsze warunki do 

żeglugi na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej.
Oprócz śródlądowej drogi wodnej integralną częścią ODW jest morska 

droga wodna rozpoczynająca się w porcie Szczecin, a kończąca przy ujściu Świny 
do Bałtyku, mierząca 72 km.

Szczegółowe dane dotyczące parametrów technicznych poszczególnych 
odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej zostały przedstawione w tabeli 1. 
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Tabela 1

Charakterystyka szlaku żeglugowego Odrzańska Droga Wodna

Odrzańska Droga Wodna Długość odcinka 
[km]

Klasa drogi 
wodnej

Kanał Kędzierzyński
od Kanału Gliwickiego do Zakładów Azotowych 
„Blachownia” 5,9 II
Kanał Gliwicki
od Gliwic do Kędzierzyna-Koźla 41,2 II
Odra
od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego
od Brzegu Dolnego do ujścia Warty
od ujścia Warty do Ognicy
od Ognicy do Widuchowej 

187,1
335,0
79,4
7,1

III
II
III
Vb

Odra Wschodnia
od Ognicy do przekopu Klucz-Ustowo 26,4 Vb
Regalica
od przekopu Klucz-Ustowo do jeziora Dąbie 11,1 Vb
jezioro Dąbie
od ujścia Regalicy do granicy z morskimi wodami 
wewnętrznymi 9,5 Vb
Odra Zachodnia
od Widuchowej do granicy z morskimi wodami 
wewnętrznymi 36,6 Vb

Źródło: K. Woś, Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, materiał nie-
publikowany, Szczecin 2008, s. 6. 

Jak wynika z przedstawionych parametrów technicznych poszczególnych 
odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej, najkorzystniejsze warunki do żeglugi 
panują u ujścia rzeki od Ognicy do granicy z wewnętrznymi wodami morskimi. 
Klasa Vb (droga wodna o znaczeniu międzynarodowym) pozwala na prowadze-
nie na tym odcinku żeglugi jednostkami o długości do około 170 m, maksymalnej 
szerokości do 11 m oraz zanurzeniu maksymalnym 2,5 m. 

Pozostałe odcinki – sklasyfi kowane jako drogi wodne II i III klasy – obec-
nie odgrywają raczej rolę dróg wodnych o znaczeniu regionalnym, ponieważ ich 
parametry techniczne nie pozwalają na swobodne prowadzenie żeglugi handlo-
wej. Główne utrudnienia wynikają przede wszystkim z niskich wartości głębo-
kości tranzytowych (głównie na środkowym odcinku swobodnie płynącym od 
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Brzegu Dolnego do ujścia Warty) oraz występowania licznych budowli w ciągu 
jej biegu o prześwicie niższym niż 4 m. To powoduje, że przez większość okresu 
nawigacyjnego nie jest w praktyce możliwe prowadzenie żeglugi między górnym 
a dolnym odcinkiem Odry.

Jak już wspomniano, jedynym odcinkiem Odrzańskiej Drogi Wodnej umoż-
liwiającym prowadzenie regularnej żeglugi jest odcinek rozpoczynający się na 
wysokości kanału Odra-Hawela, stanowiącego również łącznik z zachodnioeu-
ropejskim systemem wodnych dróg śródlądowych, a kończący się w Świnouj-
ściu. Dzięki niemu Szczecin ma szansę stać się benefi cjentem korzyści płynących 
z rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Europie, a także, a może w szcze-
gólności, z wodnego ruchu turystycznego. 

4. SZCZECIN JAKO ATRAKCYJNA DESTYNACJA 
NA SZLAKU RZECZNYCH REJSÓW WYCIECZKOWYCH 

Społeczno-gospodarczy rozwój aglomeracji szczecińskiej jest silnie zwią-
zany z gospodarką morską, której integralną częścią jest turystyka wodna. Nad-
morskie i przygraniczne położenie regionu, jego hanzeatycka historia i wyjątkowe 
walory krajobrazowe i środowiskowe stanowią jego atuty9.

Szczecin jest postrzegany jako miasto historyczne, o wielu ciekawych 
zabytkach, z wysokim udziałem terenów zielonych w strukturze gruntów, z boga-
tym i złożonym układem cieków wodnych delty Odry10, dogodnym położeniem 
geografi cznym na skrzyżowaniu dróg wodnych zarówno w układzie morskim, 
jak i śródlądowym. 

Dzięki połączeniom z europejskim systemem wodnych dróg śródlądowych 
miasto stanowi dogodny punkt komunikacyjny dla rzecznych jednostek wyciecz-
kowych, przypływających z sąsiednich Niemiec. Region aglomeracji szczeciń-
skiej ma żeglowne połączenia śródlądowe między innymi z aglomeracją berlińską 
oraz ośrodkami wczasowymi na wyspach Uznam, Rugia oraz miejscowościami 
Greiswalder Boden oraz Stralsund.

Rosnąca z roku na rok liczba zawinięć cruiserów rzecznych w znacznym 
stopniu rekompensuje niewielki (w porównaniu chociażby z portami aglomeracji 

9  K. Woś, Żegluga pasażerska i jachtowa w Szczecińskim Węźle Wodnym, w: Transport morski 
i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego, red. H. Salmonowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 217.

10  Tamże.



174 Marta Mańkowska, Tomasz Mańkowski

trójmiejskiej) udział Szczecina w obsłudze pełnomorskich statków wycieczko-
wych. W roku 2003 do szczecińskiego portu zawinęło 45 cruiserów śródlądo-
wych (oraz jeden statek pełnomorski), w 2005 roku liczba ta zwiększyła się do 
51 jednostek (oraz trzy statki pełnomorskie). W roku 2009 planowane są 93 zawi-
nięcia cruiserów śródlądowych (o osiem więcej niż w 2008 roku), na których pokła-
dzie do stolicy Pomorza Zachodniego przybędzie łącznie około 6,5 tys. turystów 
oraz 2 tys. członków załóg. Dla porównania, w 2009 roku na pokładach cruise-
rów pełnomorskich do Szczecina przypłynie „zaledwie” 1,4 tys. pasażerów oraz 
750 członków załogi (trzy jednostki, o dwa mniej niż w 2008 roku). 

Rys. 3. Liczba zawinięć cruiserów rzecznych do Szczecina w wybranych miesiącach 
2008 roku w porównaniu z liczbą zaplanowanych na 2009 rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Zarządu Morskich Portów Szcze-
cin i Świnoujście. 

Wśród pasażerów rzecznych wycieczkowców zawijających do Szczecina 
przeważają turyści z Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga, Francji, Wielkiej Bry-
tanii i innych krajów europejskich, zauważa się również systematyczny wzrost 
liczby turystów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Najbardziej popularne wśród turystów z Niemiec są rejsy statkami na trasach 
Pocztdam–Berlin–Szczecin–Rugia, Stralsund–Szczecin–Berlin, Berlin–Szcze-
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cin–Stralsund, Straslund–Szczecin–Berlin–Poczdam (rysunek 3). Przeciętna dłu-
gość tych rejsów wynosi siedem dni. Poza Szczecinem podróż obejmuje czasami 
również takie miejscowości, jak Wolin, Trzebież, Świnoujście.

Rys. 4. Przykładowe trasy rejsów cruiserów rzecznych z uwzględnieniem Szczecina
Źródło: www.kreuzfahrten.de.

Jak widać, szlaki żeglugowe śródlądowych statków wycieczkowych zawi-
jających do Szczecina na terytorium Polski zostały ograniczone do odcinka Odry 
od kanału Odra-Hawela do Zalewu Szczecińskiego. Drugi z kanałów – Odra-
-Szprewa – łączący śródlądowe drogi wodne Republiki Federalnej Niemiec 
z Odrzańską Drogą Wodną, leżący na południe od kanału Odra-Hawela, nie jest 
wykorzystywany w żegludze pasażerskiej ze względu na złe warunki żeglugowe 
panujące na Odrze na odcinku łączącym oba kanały, w praktyce uniemożliwia-
jące na nim żeglugę. 

Wejście cruiserów rzecznych do Szczecina odbywa się do strony Regalicy 
(Odra Wschodnia), wejście do portu po szlaku Odry Zachodniej uniemożli-
wiają natomiast parametry techniczne zlokalizowanych na jej przebiegu mostów 
kolejowych. 

Cruisery rzeczne zawijające do Szczecina to statki pływające przede wszyst-
kim pod banderą szwajcarską, niemiecką i francuską, goszczące na pokładzie 
przeciętnie około 75 pasażerów i 20 członków załogi. Ich długość nie przekracza 
82 m, co wynika z ograniczeń technicznych na kanale Odra-Hawela, związanych 
z możliwościami funkcjonującej na jej przebiegu podnośni statków w Niederfi -
now, przystosowanej do obsługi jednostek o maksymalnej długości do 84 m11.

11  Do roku 2013 planowane jest ukończenie budowy nowej podnośni statków w Niederfi now, 
dzięki której kanał Odra-Hawela będą mogły pokonywać jednostki o długości do 110 m, szerokości 
do 11,4 m, głębokości zanurzenia do 2,2 m i wyporności do 3000 t.
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Rys. 5. Cruiser rzeczny ms. Johannes Brahms podczas cumowania przy Wałach Chro-
brego w Szczecinie (lipiec 2009)

Źródło: www.mmszczecin.pl.

W przeciwieństwie do cruiserów pełnomorskich, znacznie mniejsze 
i o mniejszym zanurzeniu wycieczkowe statki rzeczne mogą bez większych 
przeszkód cumować w Szczecinie, przy reprezentatywnym nabrzeżu przy 
Wałach Chrobrego (nabrzeże Bulwar Chrobrego), zlokalizowanym wzdłuż Odry 
Zachodniej.

Wśród najczęściej odwiedzających miasto rzecznych statków wycieczko-
wych w roku 2008 i w planach zawinięć na 2009 rok należą Johannes Brahms, 
Swiss Coral, Saxonia, Sans Souci oraz Victor Hugo i Frederic Chopin (tabe-
la 2). W porównaniu z danymi z 2008 roku, w tej grupie w rozkładzie na 2009 rok 
zabrakło statku Rugen, pływającego pod banderą niemiecką, który w poprzed-
nim roku odwiedził Szczecin sześć razy oraz jednostki Katharina Von Bora 
(pięć zawinięć). 
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Tabela 2

Cruisery rzeczne najczęściej odwiedzające Szczecin w 2008 i 2009 roku

Nazwa statku Bandera Liczba zawinięć 
w 2008 roku

Liczba zawinięć 
w 2009 roku

Johannes Brahms Szwajcaria 20 24
Swiss Coral Szwajcaria 12 16

Saxonia Szwajcaria 12 14
Sans Souci Niemcy 8 13
Mona Lisa Francja 12 12

Victor Hugo Francja 4 4
Frederic Chopin Niemcy 4 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Zarządu Morskich Portów Szcze-
cin i Świnoujście SA.

Oferta turystyki wodnej Szczecina związana z obsługą pasażerów rzecznych 
(jak również pełnomorskich) statków śródlądowych wymaga silnej integracji 
z ofertą turystyczną na lądzie. Pasażerowie cruiserów śródlądowych przypływa-
jący do Szczecina spędzają na lądzie od dwóch do trzech godzin. W odróżnie-
niu od innych miejscowości odwiedzanych i zlokalizowanych na szlaku rejsów 
statkami śródlądowymi Szczecin nie dysponuje zintegrowaną i zróżnicowaną 
ofertą turystyczną. Zwiedzanie miasta przez przypływających turystów odbywa 
się zazwyczaj na własną rękę. Nieliczna oferta miejskich touroperatorów ogra-
nicza się do tak zwanych wycieczek panoramicznych autobusem po Szczecinie. 
Zainteresowaniem cieszy się również zwiedzanie schronów zlokalizowanych 
pod Dworcem Głównym. W przypadku wyboru przez turystów oferty wycie-
czek fakultatywnych, organizatorzy rejsów, nie mając do dyspozycji fi rmy lokal-
nej, korzystają z usług fi rm niemieckich. W efekcie obsługą turystów na lądzie 
zajmują się zagraniczni touroperatorzy, oferujący zarówno pakiety wycieczek 
fakultatywnych, jak i obsługę transportową turystów, często po bardzo wysokich 
cenach. Oznacza to, że znaczna część przychodów z tytułu wizyt turystów zagra-
nicznych nie trafi a do regionu. 
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Podsumowanie 

Szczecin ma olbrzymi potencjał w zakresie turystyki wodnej, zwłaszcza 
w segmencie obsługi turystów morskich i rzecznych rejsów wycieczkowych. 
W celu jego wykorzystania należy przede wszystkim podjąć zdecydowane działa-
nia zmierzające do poprawy warunków żeglugowych na całym przebiegu Odrzań-
skiej Drogi Wodnej. Pierwszym krokiem powinno być dostosowanie wszystkich 
jej elementów do wymagań stawianych drogom wodnym o międzynarodowym 
znaczeniu. Oznacza to konieczność wdrożenia działań na rzecz poprawy kate-
gorii poszczególnych odcinków z II i III klasy do Vb, co pozwoli na żeglugę na 
całej długości rzeki. 

Kolejnym działaniem powinno być rozpoczęcie rozmów z partnerami 
z Czech na temat budowy planowanego połączenia Odra-Dunaj. W tym przy-
padku powinno się podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu realizacji pierwszego 
etapu tej inwestycji, którym jest budowa odcinka łączącego Kędzierzyn-Koźle 
z czeską Ostrawą. Droga wodna na Odrze na tym odcinku ma być przedłuże-
niem istniejącej drogi wodnej o długość 53,4 km w kierunku południowym. Jej 
budowę postrzega się jako kolejne działanie na rzecz kształtowania docelowego 
systemu dróg wodnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym Odrzań-
ska Droga Wodna zajmować będzie kluczową rolę między Bałtykiem a base-
nem Dunaju. Połączenie takie pozwoliłoby ponadto na wprowadzenie na Odrę 
nowych jednostek, które obecnie wysyłane są przez armatorów na Dunaj, i przez 
to na rozwój turystyki wodnej na obszarach południowego odcinka Odrzańskiej 
Drogi Wodnej. 

W przypadku Szczecina poza koniecznością poprawy dostępności miasta od 
strony wód śródlądowych oraz budowy odpowiedniej bazy technicznej i zaplecza 
usługowego dla żeglugi pasażerskiej12 nadal największym problemem pozostaje 
brak działań promocyjnych ze strony władz lokalnych na rzecz portu i miasta, 
mających na celu wspieranie rozwoju szeroko rozumianej turystyki wodnej.

Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest ścisła integracja turystyki na lądzie 
z ofertą turystyki wodnej, stanowiąca podstawę do wykreowania markowego 
produktu turystycznego Szczecina i całego regionu, opartego na unikatowym 
charakterze miasta portowego. Przyczyni się to do wzrostu ruchu turystycznego 
w regionie i pozytywnych efektów fi nansowych i społecznych. Przykładem 
sukcesów w tej dziedzinie może być chociażby sąsiedzki region Meklemburgia-

12  K. Woś, Żegluga pasażerska...,  s. 217–230.
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-Pomorze Przednie, który od kilku lat, dzięki intensyfi kacji działań w kierunku 
rozwoju sektora turystyki wodnej, osiąga roczne przychody brutto na poziomie 
157 mln euro i kwota ta stale rośnie13.

Funkcje miast portowych Europy ulegają transformacji, istnienie styku 
lądu z wodą – morzem, rzeką, basenami portowymi, ułatwia i ukierunkowuje te 
procesy przekształceń. Stąd na obszarach opuszczonych przez schyłkowe formy 
działalności rozwijają się nowe formy użytkowania, adekwatnie do potrzeb14. 
Zauważalny od kilku lat wzrost zainteresowania stolicą Pomorza Zachodniego 
przez organizatorów morskich i rzecznych rejsów wycieczkowych stanowi rów-
nież doskonałą okazję do podjęcia działań i przyspieszenia ich tempa związanych 
z rewitalizacją atrakcyjnych obszarów portowych, określanych mianem Śród-
odrza, stanowiącego doskonałą lokalizację w znaczeniu urbanistyczno-architek-
tonicznym dla centrum miasta, którego obecnie Szczecin nie ma. Rewitalizacja 
obszarów Śródodrza umożliwi rozwój żeglugi pasażerskiej wzdłuż prawego 
brzegu Odry Zachodniej oraz na Kanale Zielonym15.

RIVER CRUISES AS A DETERMINANT OF SHAPING A TOURISM PRODUCT
OF SZCZECIN

Summary

In section of water tourism beside of sea cruises, river cruises are getting more 
popular. Through the connections with European system of inland waterways Szczecin is 
becoming a great communication point for river cruises from Germany. The aim of this 
article is the evaluation of present situation and showing the future perspectives of river 
cruises development in Szczecin.

Translated by Tomasz Mańkowski

13  T. Braune, Wassertourismus in Deutschland – Bedeutung und Potenziale, materiały konferen-
cyjne: Hanse Sail Business Forum 2007, Rostock 2007.

14  D. Kochanowska, Przestrzeń publiczna-przestrzeń kulturowa miast portowych w transforma-
cji, red. M. Kochanowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1998, s. 45.

15   K. Woś, Żegluga pasażerska..., s. 230.
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DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA JAKO CZYNNIK 
KSZTAŁTUJĄCY ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Wśród wielu czynników kształtujących atrakcyjność turystyczną obszarów 
recepcyjnych szczególne miejsce, oprócz walorów turystycznych, infrastruktury 
turystycznej i stanu środowiska przyrodniczego, zajmuje dostępność transpor-
towa. Przyjmując, że przemieszczanie się turystów w przestrzeni jest najbardziej 
charakterystyczną cechą turystyki, transport zapewniający to przemieszczanie 
stanowi podstawowy warunek jej uprawiania. Rozwój turystyki od początku był 
determinowany postępem, jaki dokonywał się w transporcie. Jego podstawowe 
funkcje w turystyce obejmują zapewnienie dostępu do obszarów recepcyjnych 
oraz przemieszczania się w ich obrębie. Współcześnie transport może stanowić 
także główny element podróży turystycznej w przypadku, gdy staje się samo-
dzielną atrakcją turystyczną. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena dostępności transportowej woje-
wództwa zachodniopomorskiego jako istotnego elementu kształtującego jego 
atrakcyjność turystyczną, a także analiza i ocena zależności między rozwojem 
transportu i ruchu turystycznego oraz prognoza zmian tych wielkości w odniesie-
niu do województwa zachodniopomorskiego.
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1. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY 
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARÓW RECEPCYJNYCH 
– UJĘCIE TEORETYCZNE

Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem złożonym. O tym, czy dany obszar 
recepcyjny jest atrakcyjny turystycznie decydują z jednej strony obiektywnie ist-
niejące w jego obrębie warunki przyrodnicze lub społeczno-kulturowe, a z dru-
giej – ich subiektywny odbiór i ocena przez uczestników ruchu turystycznego1. 
Atrakcyjność turystyczną należy rozumieć jako właściwość obszaru lub miejsco-
wości wynikającą z zespołu cech przyrodniczych lub pozaprzyrodniczych, która 
decyduje o zainteresowaniu ze strony turystów. 

W literaturze można spotkać również nieco inne ujęcie, w którym atrakcyj-
ność turystyczna jest traktowana jako siła, z jaką dane miejsce, obiekt lub zjawi-
sko przyciąga odwiedzających lub jako stopień nasycenia wydzielonych układów 
przestrzennych określonymi czynnikami2. Pojęcie to jest również defi niowane 
jako suma subiektywnych i obiektywnych ocen poszczególnych elementów 
podaży turystycznej, mieszcząca się w granicach wyznaczonych przez określony 
poziom cen i dochodów3. Atrakcyjność turystyczna obejmuje elementy, które 
stanowią podstawę do rozwoju wszelkiej aktywności turystycznej i zaspokajania 
potrzeb turystycznych4. Elementami tymi są:
− walory turystyczne,
− zagospodarowanie turystyczne,
− dostępność transportowa,
− stan środowiska przyrodniczego.

Wobec tego zasadne wydaje się, by atrakcyjność turystyczną traktować jako 
pojęcie złożone i rozumieć w trzech znaczeniach5:
− atrakcyjność określaną przez różnego rodzaju klasyfi kacje, kategoryzacje itp. 

(atrakcyjność ideografi czna),

1  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24.
2  M. Januszewska, R. Przeorek-Smyka, Atrakcyjność turystyczna euroregionu „Neisse-Nisa-

-Nysa”, w: Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, 
red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wro-
cław 2003, s. 22.

3  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 
1998, s. 37.

4  Turystyka..., s. 24.
5  A. Kowalczyk, Geografi a turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 36.
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− atrakcyjność wynikającą z przyjęcia określonej techniki oceniania,
− atrakcyjność będącą wynikiem subiektywnego postrzegania.

Względny charakter omawianego pojęcia powoduje, że trudno je wymiernie 
wyrazić, dlatego w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele miar służących do 
jego opisu (między innymi metody bonitacji punktowej, metody taksonomiczne, 
metody jakościowe).

Względne unieruchomienie podaży dóbr i usług turystycznych powoduje 
konieczność przemieszczania w przestrzeni turystów. Działa tu zasada sprzęże-
nia zwrotnego: dostępność transportowa obszarów atrakcyjnych z turystycznego 
punktu widzenia aktywizuje ruch turystyczny, który z kolei wpływa na rozwój 
transportu w określonych kierunkach6.

Dostępność transportowa walorów i atrakcji turystycznych stanowi zatem 
podstawowy warunek rozwoju ruchu turystycznego. Rozwój turystyki jest uza-
leżniony od transportu nie tylko w skali makro. Również w skali obszarów recep-
cyjnych (kraju, regionu lub określonej miejscowości) istnienie odpowiedniego 
systemu transportowego, złożonego z dwóch podsystemów: dostępności trans-
portowej oraz wewnątrzregionalnego transportu turystycznego jest konieczne. 
Zadaniem pierwszego jest zapewnienie dogodnych połączeń z najważniejszymi 
rynkami wysyłającymi, drugiego – ułatwienie korzystania z istniejących walo-
rów, atrakcji i urządzeń usługowych obszaru recepcji7.

Uwzględniając aspekty organizacyjno-funkcjonalne, w transporcie tury-
stycznym wydziela się8:
– przejazdy środkami transportu publicznego w ramach sieci ogólnodostęp-

nych połączeń, które odbywają się regularnie,
– przejazdy wynajętymi specjalnie lub rezerwowanym środkami transportu 

(między innymi autokary turystyczne, pociągi turystyczne, pociągi hotelowe, 
wynajęte statki),

– przejazdy środkami transportu służącymi wyłącznie lub prawie wyłącznie 
do celów turystycznych (między innymi autobusowe linie turystyczne, statki 
wycieczkowe, koleje linowe, wyciągi narciarskie),

6  M. Bąk, Komplementarność celów polityki transportowej i turystycznej w Polsce, „Przegląd 
Komunikacyjny” 1995, nr 3, s. 11.

7  Por. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979, za: E. Dziedzic, 
Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, „Przegląd Komunikacyj-
ny” 1996, nr 3, s. 20.

8  Turystyka..., s. 165.
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– przejazdy własnymi środkami transportu (na przykład samochody osobowe, 
motocykle, jachty, kajaki, prywatne samoloty).

Z punktu widzenia turysty, transport jest integralną częścią całkowitego 
produktu turystycznego. Oznacza to, że ocena jakości tego doświadczenia zależy 
w dużym stopniu od oceny jakości usług transportowych i to niezależnie od tego, 
czy są one nabywane oddzielnie, czy też razem z innymi usługami.

2. ANALIZA I OCENA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Województwo zachodniopomorskie ma korzystne położenie geografi czne, 
co przekłada się na dobre krajowe i międzynarodowe powiązania transportowe. 
Dostępność transportowa województwa w aspekcie turystycznym determino-
wana jest przede wszystkim przez transport drogowy i kolejowy. Wojewódz-
two pokrywa dość dobrze rozwinięta sieć dróg. Podstawowy układ sieci 
drogowej województwa tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne 
o łącznej długości 13 115,5 km (w 2007 roku), w tym o nawierzchni ulepszonej 
– 11 881,2 km. Przez województwo przebiega część autostrady A6 będącej kon-
tynuacją niemieckiej autostrady A11, tworząc z nią połączenie Szczecin–Berlin 
w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28. Międzynarodowe znaczenie 
ma również droga E65: Świnoujście–Szczecin–południe Polski–Praga. Droga ta 
w skali kontynentalnej jest łącznikiem między północą a południem Polski. Jeśli 
chodzi o drogi ekspresowe województwa, są one w większości w fazie odległych 
planów (między innymi S6, S10, S11). Obecnie budowana jest jedynie droga 
ekspresowa S3. Będzie ona łączyć Świnoujście z Lubawką. Ma mieć długość 
470 km i zapewnić najkrótsze połączenie między Skandynawią a północnymi 
Czechami oraz dalej w kierunku Pragi. W aspekcie krajowym połączy pośred-
nio aglomerację szczecińską z poznańską (autostrada A2) oraz wrocławską, 
GOP i aglomerację krakowską (autostrada A4). Status dróg krajowych w regio-
nie zachodniopomorskim ma 16 dróg. Województwo ma piątą co do wielkości 
sieć dróg wojewódzkich w Polsce. Łączną liczbę kilometrów dróg o twardej 
nawierzchni i o nawierzchni twardej ulepszonej przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1

 Drogi publiczne o twardej nawierzchni w województwie zachodniopomorskim [km]

2005 2006 2007

twarda 
nawierzch-

nia

nawierzch-
nia 

ulepszona

twarda 
nawierzch-

nia

nawierzch-
nia 

ulepszona

twarda 
nawierzch-

nia

nawierzch-
nia 

ulepszona

krajowe 1103,9 1103,9 1128,1 1128,1 1137,9 1137,9
wojewódzkie 2115 2113,8 2115,2 2115,2 2115,2 2115,2
powiatowe 7224,5 6721,7 7195,4 6706,3 7181,1 6695,6
gminne 2296,5 1614,2 2342,9 1635,7 2681,3 1932,5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, 20.01.2009.

Korzystny układ dróg w województwie pozwala zarówno na przewozy osób, 
jak i ładunków (zwłaszcza tranzytowych). Podstawowym problemem jest zły stan 
techniczny sieci drogowej. Klasa i stan nawierzchni jest niezadowalający.

Zgodnie z raportem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
ponad 62% dróg krajowych w województwie jest w stanie dobrym, 20% w stanie 
zadowalającym, a 18% w stanie złym9. Drogi w województwie charakteryzują 
się: 
− złą jakością i stanem nawierzchni, 
− brakiem obwodnic i bezkolizyjnych skrzyżowań na trasach o dużym natęże-

niu ruchu, 
− brakiem utwardzonych poboczy oraz urządzeń odwadniających, 
− niewystarczającą szerokością jezdni, 
− przebiegiem dróg głównych przez obszary zabudowane,
− brakiem dostatecznej liczby miejsc parkingowych.

Natychmiastowego remontu wymaga 31% dróg krajowych, 14% dróg woje-
wódzkich i 39% dróg powiatowych. 

Zły stan dróg w województwie powoduje:
−  zagrożenia bezpieczeństwa w regionie,
− utrudnienia w przejazdach tranzytowych, w tym na przejściach granicz-

nych,

9  Raport o stanie technicznym nawierzchni asfaltowych i betonowych sieci dróg krajowych na 
koniec 2007 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2008, s. 14.
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− ograniczenie dostępności transportowej do portów morskich oraz głównych 
ośrodków przemysłowych województwa,

− ograniczenie dostępności komunikacyjnej obszarów o dużym potencjale tu-
rystycznym, zwłaszcza terenów nadmorskich,

− utrudnienia terytorialnej integracji województwa.
Dobrze rozwinięta jest natomiast sieć połączeń autobusowych wojewódz-

twa, o czym świadczy stosunkowo duża lista połączeń PKS. Oprócz przewo-
zów realizowanych w ramach województwa region utrzymuje stałe połączenia 
autobusowe z takimi miastami, jak Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, 
Jelenia Góra, Kielce, Lubin, Łódź, Piła, Poznań, Słubice, Słupsk, Toruń, War-
szawa, Zielona Góra. Biorąc pod uwagę liczbę połączeń PKS, a także gęstość 
infrastruktury liniowej, można stwierdzić, że województwo zachodniopomorskie 
zapewnia dobrą dostępność turystyczną w aspekcie transportu samochodowego. 
Jedną z głównych jej wad jest natomiast jakość infrastruktury.

W obsłudze ruchu turystycznego, oprócz transportu drogowego, istotną 
rolę odgrywa również transport kolejowy. Sieć kolejowa województwa zachod-
niopomorskiego należy do dobrze ukształtowanych pod względem ilościowym. 
Największymi węzłami kolejowymi województwa są: Szczecin, Stargard Szcze-
ciński i Szczecinek. Krzyżują się tu drogi kolejowe łączące województwo z naj-
większymi źródłami ruchu turystycznego w Polsce. Przez obszar województwa 
przechodzą następujące linie kolejowe o znaczeniu ponadregionalnym:
– E59 (AGC),
– C-E5 – Koszalin–Gdańsk,
– Amsterdam–Berlin–Szczecin, Berlin–Szczecin,
– Pasewalk–Szczecin.

Województwo zachodniopomorskie utrzymuje połączenia kolejowe ze 
wszystkimi większymi miastami w Polsce. W zakresie połączeń zagranicznych 
ze Szczecina biegną stałe połączenia z Angermünde (Niemcy), Lübeck Hbf 
(Niemcy), Schwerin Hbf (Niemcy), Potsdam Hauptbahn (Niemcy), Berlin-Lich-
tenberg (Niemcy), Neubrandenburg (Niemcy), Amsterdam Schiphol (Holandia).

Stan linii kolejowych jest jednak na ogół zły. Poza linią E59 pozostałe 
wymagają inwestycji. Oprócz linii kolejowych, mających podstawowe znacze-
nie dla funkcjonowania transportu kolejowego w układzie międzynarodowym 
i krajowym, można wyróżnić jeszcze linie, które mają podstawowe znaczenie 
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w układzie regionalnym. Niestety, parametry techniczne tych połączeń nie pozwa-
lają na obsługę dużych mas ładunkowych, a względy bezpieczeństwa wymuszają 
dodatkowo obniżenie szybkości. 

Gęstość linii kolejowych w województwie10 wynosi 5,3 km/100 km². Na 
jego terenie znajduje się 1214 km linii normalnotorowych, w tym 740 km zelek-
tryfi kowanych (w 2007 roku). Ponad 80% z nich wykorzystywanych jest w ruchu 
towarowym i pasażerskim, a pozostałe wyłącznie w towarowym. W regionie 
występuje dosyć gęsta infrastruktura punktowa, obejmująca 212 stacji11.

W województwie istnieje tylko jedna linia wąskotorowa – Gryfi cka Kolej 
Wąskotorowa działająca na trasie Gryfi ce–Pogorzelica, o długości 39,5 km. 
Linia jest fi nansowana przez gminę Rewal. W najbliższym czasie planowany 
jest remont odcinka Gryfi ce–Rewal–Niechorze–Trzebiatów, a także wznowienie 
ruchu na odcinku Pogorzelica–Trzebiatów oraz budowa linii do Pobierowa.

W Świnoujściu od 2008 roku kursuje niemiecka Uznamska Kolej Uzdro-
wiskowa – UBB, łącząca miasto ze Stralsundem, a z przesiadką – także z Berli-
nem. Niestety, w ostatnich latach kolej likwiduje coraz więcej połączeń na terenie 
województwa. Samorząd województwa, w ramach spółki PKP Przewozy Regio-
nalne, zakupując tak zwane szynobusy, stara się te „luki” w miarę możliwości 
wypełniać.

W województwie zachodniopomorskim jest 12 lotnisk, przy czym tylko 
lotnisko w Goleniowie jest w pełni przystosowane do obsługi cywilnego ruchu 
pasażerskiego i towarowego, zgodnie z wymaganiami przepisów Międzynaro-
dowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO. Międzynarodowy Port Lotniczy 
Szczecin-Goleniów obsługuje zarówno połączenia krajowe, zagraniczne, jak 
i czartery. Słabą stroną lotniska jest relatywnie trudna dostępność ze strony miasta 
i regionu – lotnisko położone jest 33 km od centrum Szczecina, brakuje też bez-
pośredniego połączenia kolejowego. Jednak z roku na rok obsługuje ono coraz 
większą liczbę pasażerów (tabela 2).

10  Dane GUS za 2007 r.
11  P. Niedzielski, P. Narkiewicz, M. Pluciński, M. Skweres-Kuchta, Innowacyjność i struktury 

klastrowe w województwie zachodniopomorskim – transport, spedycja, logistyka, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 56.
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Tabela 2

 Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów 
w latach 2004–2008

Rok Liczba pasażerów 
2004 90 811
2005 101 801
2006 176 670
2007 228 071
2008 298 576

Źródło: www.airport.com.pl.

Do wzrostu liczby pasażerów przyczynił się rozwój tak zwanych tanich linii 
lotniczych w regionie. Port lotniczy Szczecin-Goleniów obsługuje loty w kie-
runkach: Dublin (dwa razy w tygodniu), Londyn (cztery razy w tygodniu), Oslo 
(dwa razy w tygodniu), Kraków (osiem lotów w tygodniu), Poznań (osiem lotów 
w tygodniu), Warszawa (20 lotów w tygodniu).

Znacząca dla rozwoju dostępności transportowej województwa zachod-
niopomorskiego w zakresie transportu lotniczego jest planowana reaktywacja 
lotniska w Zegrzu Pomorskim. Lotnisko to położone jest w gminie Świeszyno, 
w odległości 26 km – połączeniem drogowym – od Koszalina. Stanowi natu-
ralny port lotniczy dla Koszalina i całego pasa nadmorskiego – od Kołobrzegu po 
Ustkę. Zakres działań mających na celu ponowne uruchomienie tego lotniska na 
potrzeby regularnej komunikacji lotniczej ujęte zostały w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

 Województwo zachodniopomorskie ma również bezpośrednie połącze-
nia promowe ze Szwecją i Danią: ze Świnoujścia do Ystad, Trelleborga, Rønne 
i Kopenhagi, obsługiwane przez dwóch armatorów Unity Line Sp. z o.o. i Polską 
Żeglugę Bałtycką SA. Poza realizacją przewozów liniowych armatorzy zajmują 
się także działalnością touroperatorską. 

W ostatnich latach Szczecin zaczął prowadzić akcję promocyjną zmierzającą 
do rozwoju morskich rejsów wycieczkowych (tak zwany cruising). W roku 2008 
w Szczecinie zacumowało pięć wycieczkowców pełnomorskich oraz 90 rzecz-
nych12. W roku 2010 ma odwiedzić Szczecin co najmniej 14 dużych morskich 

12  www.wiadomosci.wszczecinie.pl, 20.06.2009.
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statków wycieczkowych13. Ogromnym przedsięwzięciem promującym turystykę 
morską w regionie była organizacja fi nału The Tall Ships’ Races 2007. 

Szczecin ma również w okresie letnim wodne połączenie ze Świnoujściem 
wodolotem.

Pasażerski transport rzeczny na terenie województwa zachodniopomor-
skiego ma znaczenie marginalne. Polscy armatorzy eksploatują tylko kilka 
statków pasażerskich w komunikacji regularnej i czarterowej. W małych por-
tach na otwartym morzu i nad Zalewem Szczecińskim organizowane są rejsy 
wycieczkowe.

Podsumowując, dostępność transportową województwa zachodniopomor-
skiego na tle całego kraju można ocenić jako średnią. Konieczne są inwestycje 
w infrastrukturę, co wymaga znacznych nakładów fi nansowych i pozyskiwania 
środków pieniężnych z wielu źródeł, przede wszystkim z funduszy UE.

3. ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ROZWOJEM TRANSPORTU 
I RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ PROGNOZA ZMIAN 
TYCH WIELKOŚCI W ODNIESIENIU DO WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Celem wskazania siły zależności między rozwojem transportu a zwiększe-
niem się ruchu turystycznego przeprowadzono analizę korelacji14. W badaniu 
posłużono się współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona, czyli miernikiem 
badającym związek między dwoma cechami. Ze względu na to, iż miarą wzrostu 
zainteresowania turystów regionem jest między innymi wzrost liczby cudzoziem-
ców korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej, stąd przyjęto, że będzie to 
cecha reprezentująca ruch turystyczny. Założono, że rozwój transportu będzie 
reprezentowała liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych. 
Transport lotniczy odgrywa bowiem bardzo ważną rolę w obsłudze transpor-
towej turystów, ponieważ w porównaniu z innymi gałęziami w najmniejszym 
stopniu obsługuje przemieszczenia mieszkańców w celach pozaturystycznych. 
Do przeprowadzenia analizy zostały wykorzystane dane zamieszczone w tabe-

13  www.turystyka.stetinum.pl, 20.09.2009.
14  W tej części opracowania wykorzystano wyniki badań zawarte w pracy magisterskiej A. Lo-

bermajer nt. Dostępność transportowa jako istotny czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną 
województwa zachodniopomorskiego napisanej pod kierunkiem Dawida Milewskiego, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2009.
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li 3. Na podstawie badania uzyskano współczynnik korelacji Pearsona na pozio-
mie 0,7418. Oznacza to, że wielkość liczby cudzoziemców korzystających z bazy 
noclegowej była silnie zależna od liczby pasażerów obsłużonych w badanych 
portach lotniczych i była to zależność o charakterze dodatnim. Zatem wraz ze 
wzrostem liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych wzrastała liczba 
cudzoziemców korzystających z bazy noclegowej. Na podstawie badań można 
również stwierdzić, że liczba cudzoziemców korzystających z bazy noclegowej 
jest w 55,02% wyjaśniana zmianami liczby pasażerów korzystających z trans-
portu lotniczego. 

Tabela 3

 Cudzoziemcy korzystający z bazy noclegowej według województw
oraz liczba pasażerów korzystających z portów lotniczych w 2007 roku

Województwo
Cudzoziemcy korzystający 
z bazy noclegowej (osoby) 

(yi)
Lotnisko

Liczba podróż-
nych w 2007 

roku (xi)

dolnośląskie 507 871 Wrocław-Stachowice 1 267 570

kujawsko-pomorskie 83 828 Bydgoszcz-Szwederowo 182 396
lubelskie 97 468 – –
lubuskie 178 981 Zielona Góra-Babimost 6 739
łódzkie 121 933 Łódź-Lublinek 312 243

małopolskie 978 429 Kraków-Balice 3 042 351
mazowieckie 798 636 Warszawa-Okęcie 9 268 551

opolskie 36 601 – –
podkarpackie 66 232 Rzeszów-Jesionka 274 272

podlaskie 90 984 – –
pomorskie 281 967 Gdańsk-Rębiechowo 1 708 739
śląskie 272 672 Katowice-Pyrzowice 1 962 564

świętokrzyskie 30 311 – –
warmińsko-mazurskie 180 856 – –

wielkopolskie 247 572 Poznań-Ławica 863 018
zachodniopomorskie 412 063 Szczecin-Goleniów 228 071

Źródło: dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, www.stat.gov.pl, 10.06.2009.

Wielkością reprezentującą intensywność ruchu turystycznego jest wskaźnik 
Schneidera. Wskaźnik ten wyrażony jest liczbą turystów korzystających z noc-
legów, przypadającą na 1000 stałych mieszkańców. Przeprowadzenie prognozy 
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tego wskaźnika pozwala wyciągnąć wnioski o przyszłej intensywności ruchu 
turystycznego w województwie zachodniopomorskim. Wielkości wskaźnika 
Schneidera dla badanego regionu w latach 2003–2008 przedstawiono w tabeli 4 
i na rysunku 1.

Tabela 4

 Wskaźnik Schneidera dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2003–2008

Rok Korzystający z bazy 
noclegowej (osoba)

Liczba ludności 
(osoba) Wskaźnik Schneidera

2003 1 480 431 1 693 768 874,0459

2004 1 503 406 1 693 053 887,9852

2005 1 544 400 1 692 171 912,6737

2006 1 544 036 1 691 123 913,0241

2007 1 672 280 1 690 642 989,1390

2008 1 742 580 1 691 096 1030,4442

Źródło: opracowanie własne, dane www.stat.gov.pl, 15.06.2009.

Rys. 1. Wskaźnik Schneidera dla województwa zachodniopomorskiego w latach 
2003–2008

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie tych danych zbudowano model trendu wykładniczego. 
Wyniki ekonometrycznego modelowania obrazującego wykładniczą tendencję 
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rozwojową badanej zmiennej objaśnianej zawarte zostały na wydruku kompute-
rowym programu Statistica 7.1 fi rmy Statsoft (rysunek 2).

Podsumowanie regresji zmiennej zale nej:   LnY (Arkusz1)
R= ,94741367 R2= ,89759265 Skoryg. R2= ,87199082
F(1,4)=35,060 p<,00408 B d std. estymacji: ,02315

N=6
BETA B d st.

BETA
B B d st.

B
t(4) poziom p

W. wolny
T

6,723593 0,021556 311,9126 0,000000
0,947414 0,160006 0,032774 0,005535 5,9211 0,004075

Rys. 2. Wyniki ekonometrycznego modelowania
Źródło: opracowanie własne.

Opierając się na otrzymanych wynikach, można stwierdzić:
1. Zmiany wskaźnika reprezentującego intensywność ruchu turystycznego 

w latach 2003–2008 są wyjaśniane przez oszacowany model wykładniczej 
tendencji rozwojowej w 89,76%.

2. W 10,24% zmiany wskaźnika reprezentującego intensywność ruchu tury-
stycznego w badanym okresie nie są wyjaśniane przez oszacowany model 
wykładniczej tendencji rozwojowej.

3. Weryfi kując współczynnik korelacji wielorakiej R = 0,9474, postawiono na-
stępujące hipotezy:

H0 : R = 0
H1 : R ≠ 0.
Ze względu na fakt, iż na poziomie istotności α = 0,05  F = 35,06 ∈ ΟΚ 

= <7,71, +∞  można wyciągnąć wniosek: należy odrzucić hipotezę zerową na 
korzyść hipotezy alternatywnej, co oznacza, że współczynnik korelacji wielo-
rakiej jest statystycznie istotny, a tym samym stopień dopasowania modelu do 
danych empirycznych jest dostatecznie duży.
4. Wartości rzeczywiste wskaźnika reprezentującego intensywność ruchu tury-

stycznego w latach 2003–2008 i wartości teoretyczne otrzymane na podsta-
wie oszacowanego modelu różnią się między sobą o 0,0232.

5. Udział odchylenia standardowego składnika losowego w średniej wartości 
intensywności ruchu turystycznego w badanym okresie jest nieduży i wynosi 
0,002%.



193Dostępność transportowa...

6. Celem oceny istotności parametrów strukturalnych przy użyciu testu t-stu-
denta postawiono następujące hipotezy:

H0 : α1 = 0
H1 : α2  ≠ 0,

przy czym, we wszystkich przypadkach spełniony jest warunek przesądzający 
w praktyce o istotności parametru tα1 

≥ 2,  co pozwala wyciągnąć wniosek, że 
hipotezę zerową należy odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej, a zatem 
wszystkie parametry strukturalne są statystycznie istotne.

Ostatecznie trend dany jest równaniem:

.0333,1*8066,831 t
tY

Na cztery kolejne obserwacje otrzymano prognozy zawarte w tabeli 5.

Tabela 5 

Prognoza zmiany wskaźnika Schneidera w latach 2009–2012

Rok t tY

2009 7 1046,182
2010 8 1081,02
2011 9 1117,018
2012 10 1154,215

Źródło:  opracowanie własne.

Celem sprawdzenia, w jakim stopniu można się mylić, obliczono średni 
bezwzględny błąd prognozy ex ante, korzystając ze wzoru:
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Stąd dla siódmej obserwacji, czyli roku 2009, otrzymujemy:
Vt = 0,0322,
a średni względny błąd prognozy ex ante wynosi: 

%.003,0%100*

ytP
VV t

t

Zatem przewidywana wielkość wskaźnika intensywności ruchu turystycz-
nego w roku 2009 będzie wynosić 1046,182, przy czym, podając tę prognozę, 
możemy się mylić o 0,0322, czyli o 0,003%.

Dodatkowo przeprowadzono prognozę liczby pasażerów korzystających 
z portu lotniczego Szczecin-Goleniów. W tabeli 6 i na rysunku 3 przedstawiono 
dane dotyczące pasażerów w latach 2004–2008. 

Tabela 6

Liczba pasażerów korzystających z portu lotniczego Szczecin-Goleniów
w latach 2004–2008

Rok Liczba obsłużonych pasażerów
 w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów

2004 90 811
2005 101 801
2006 176 670
2007 228 071
2008 298 576

Źródło:  www.ulc.gov.pl, 15.06.2009.
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Rys. 3. Liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów w latach 
2004–2008

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych zbudowano model trendu wykładniczego. Wyniki 
ekonometrycznego modelowania obrazującego wykładniczą tendencję rozwo-
jową badanej zmiennej objaśnianej zawarte zostały na wydruku komputerowym 
programu Statistica 7.1 fi rmy Statsoft (rysunek 4).

Podsumowanie regresji zmiennej zale nej:   lny (Arkusz1)
R= ,98393297 R2= ,96812410 Skoryg. R2= ,95749880
F(1,3)=91,115 p<,00244 B d std. estymacji: ,10559

N=5
BETA B d st.

BETA
B B d st.

B
t(3) poziom p

W. wolny
t

11,03857 0,110739 99,68097 0,000002
0,983933 0,103079 0,31871 0,033389 9,54542 0,002439

Rys. 4. Wyniki ekonometrycznego modelowania
Źródło: opracowanie własne.

Opierając się na otrzymanych wynikach, można stwierdzić:
1. Zmiany liczby podróżnych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów w latach 

2004– 2008 są wyjaśniane przez oszacowany model wykładniczej tendencji 
rozwojowej w 96,81%.
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2. W 3,19% zmiany liczby podróżnych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów 
w badanym okresie nie są wyjaśniane przez oszacowany model wykładniczej 
tendencji rozwojowej.

3. Weryfi kując współczynnik korelacji wielorakiej R = 0,9839, zostały posta-
wione hipotezy:

H0 : R ≠ 0
H1 : R ≠ 0

ze względu na fakt, iż na poziomie istotności α = 0,05   F = 91,115 ∈ ΟΚ 
= <10,13, +∞ można wyciągnąć wniosek: należy odrzucić hipotezę zerową 
na korzyść hipotezy alternatywnej, co oznacza, że współczynnik korelacji 
wielorakiej jest statystycznie istotny, a tym samym stopień dopasowania mo-
delu do danych empirycznych jest dostatecznie duży.

4.  Wartości rzeczywiste liczby pasażerów w latach 2004–2008 i wartości teo-
retyczne otrzymane na podstawie oszacowanego modelu różnią się między 
sobą o 0,1056.

5. Udział odchylenia standardowego składnika losowego w średniej wartości 
długości autostrad w badanym okresie jest nieduży i wynosi 0,000058%.

6. Celem oceny istotności parametrów strukturalnych przy użyciu testu t-stu-
denta postawiono następujące hipotezy:

H0 : α1 = 0
H1 : α2  ≠ 0,

przy czym, we wszystkich przypadkach spełniony jest warunek przesadzają-
cy w praktyce o istotności parametru tα1 

≥ 2, co pozwala wyciągnąć wniosek, 
że hipotezę zerową należy odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej, a za-
tem wszystkie parametry strukturalne są statystycznie istotne.

Ostatecznie otrzymano trend dany równaniem:

.37533,14681,62230 t
tY

Na cztery kolejne obserwacje otrzymano prognozy przedstawione w tabe-
li 7.
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Tabela 7

 Prognozowana liczba pasażerów portu lotniczego Szczecin-Goleniów 
w latach 2009–2012

Rok t tY

2009 6 421157,5
2010 7 579230,6
2011 8 796633,2
2012 9 1095634

Źródło: opracowanie własne.

Celem sprawdzenia, w jakim stopniu można się mylić, obliczono średni 
bezwzględny błąd prognozy ex ante, korzystając ze wzoru:
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Stąd dla szóstej obserwacji, czyli roku 2009, otrzymujemy:
Vt = 0,153.
A średni względny błąd prognozy ex ante: 

%.0000036,0%100*

ytP
VV t

t
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Przewidywana wielkość liczby podróżnych w porcie lotniczym Szczecin-
-Goleniów w roku 2009 będzie zatem wynosić 421 157,5, przy czym, podając tę 
prognozę, można się mylić o 0,153, czyli o 0,000036%15.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych prognoz należy wyciągnąć wnioski, że w najbliż-
szych latach nastąpi wzrost intensywności ruchu turystycznego w województwie 
zachodniopomorskim oraz wzrost liczby pasażerów obsługiwanych w porcie lot-
niczym Szczecin-Goleniów, dlatego też konieczne jest dostosowanie tego portu 
do zmian zachodzących w intensywności ruchu turystycznego. 

Analiza dostępności transportowej województwa zachodniopomorskiego 
wskazuje, że na tle całego kraju jest ona dość dobra, niemniej jednak wiele jej 
słabych stron mocno ją ogranicza. Problemy te szczególnie uwidaczniają się 
w sezonie turystycznym, gdy gwałtownie wzrasta liczba turystów poruszających 
się między innymi własnym samochodem. W konsekwencji dojazd do najpo-
pularniejszych miejscowości turystycznych jest mocno utrudniony i przez to 
może zniechęcać turystów do ponownego przyjazdu. Konieczne są więc przede 
wszystkim inwestycje transportowe o charakterze infrastrukturalnym, dostoso-
wanie siatki połączeń do potrzeb turystów, a także integracja poszczególnych 
gałęzi i rodzajów transportu w zakresie zaspokajania potrzeb przyjazdowego 
ruchu turystycznego.

15  Przeprowadzona prognoza nie uwzględnia możliwości wystąpienia czynników incydental-
nych, które mogłyby w danym okresie znacząco wpłynąć na zmniejszenie wielkości popytu na 
usługi pasażerskiego transportu lotniczego, np. kryzys gospodarczy, zagrożenie terrorystyczne. 
Taka sytuacja (tj. ogólnoświatowy kryzys gospodarczy) miała miejsce w latach 2008–2009, co 
sprawiło, że w 2009 roku liczba obsłużonych pasażerów w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów 
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 276 582.



199Dostępność transportowa...

THE TRANSPORT ACCESSIBILITY AS THE ELEMENT SHAPING 
THE TOURIST ATTRACTIVENESS 

OF THE WEST-POMERANIAN VOIVODESHIP

Summary

An evaluation of the transport accessibility of the region is a purpose of the article 
on the example of the province of the Zachodniopomorskie as essential element deve-
loping his tourist attractiveness, as well as analysis and the evaluation of the relation 
between the development of the transport and the tourist movement and the forecast of 
changes of these sizes in taking back to the explored province. It results from conducted 
researches that the size of the number of foreigners using the tourist accommodation was 
characterized by a strong dependence on the number of passengers waited on at inspected 
airports and was it is a relation about positive character. Next from conducted forecasts 
one should draw a conclusion that in the nearest years an increase in intensity of the 
tourist movement in the Zachodniopomorskie province and a height of the number of pas-
sengers of the airport will take place Szczecin-Goleniów, therefore adapting the inspected 
airport for happening changes in intensity of the tourist movement is signifi cant.

Translated by Dawid Milewski
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WYBRANE PROBLEMY FINANSOWANIA 
INTERNETOWYCH SYSTEMÓW 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM*

Wprowadzenie

System informacji turystycznej odgrywa istotną rolę na rynku turystycznym, 
redukując asymetrię informacji, zmniejszając koszty transakcyjne oraz wpły-
wając na liczbę i jakość zakupionych usług turystycznych. Ucyfrowienie, czyli 
możliwość zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych, znacznie 
usprawniło funkcjonowanie systemu oraz zwiększyło jego dostępność zarówno 
dla potencjalnych turystów, jak i branży turystycznej. W interesie przede wszyst-
kim przedsiębiorstw branży turystycznej, które w największym stopniu korzystają 
ze zwiększonego ruchu turystycznego, oraz przedsiębiorstw specjalizujących się 
w dostarczaniu odpowiedniego oprogramowania leży zwiększenie sprawności 
funkcjonowania systemu informacji. Benefi cjentem korzyści jest również sektor 
publiczny (promocja regionu turystycznego), stąd często to on przejmuje zadania 
kierowania i fi nansowania tego systemu. 

* Artykuł napisany jest w ramach grantu pt. Współpraca samorządu lokalnego i branży turystycz-
nej w tworzeniu systemu informacji turystycznej w dobie społeczeństwa informacyjnego nr N 114 
1078 33 fi nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty funkcjonowania informacji 
turystycznej na rynku turystycznym. Omówiono teoretyczne aspekty zastoso-
wań nowoczesnych technologii w usługach informacji turystycznej oraz funkcjo-
nowanie internetowych systemów informacji turystycznej w województwie 
zachodniopomorskim. Było to podstawą do sformułowania wniosków. 

1. MIEJSCE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
NA LOKALNYM RYNKU TURYSTYCZNYM

Przez pojęcie informacja turystyczna rozumie się z jednej strony zbiór danych 
dotyczących produktu turystycznego danego regionu, a z drugiej – cały proces 
komunikacji obejmujący przekazywanie informacji od nadawcy do odbiorcy, 
czyli od przedsiębiorstwa turystycznego lub gestora obszarowego produktu 
turystycznego do potencjalnego i faktycznego turysty. W drugim wypadku infor-
macja obejmuje z jednej strony część cyfrową przekazywaną za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, a z drugiej – analogową przekazywaną za pośrednic-
twem sieci placówek informacji turystycznej oraz odpowiedniego oznakowania. 
Przez pojęcie system informacji turystycznej autor rozumie zarówno treść, jak 
i instytucje generujące informację turystyczną. 

Proces świadczenia informacji turystycznej może mieć zatem charakter 
komplementarny w stosunku do sprzedaży usług turystycznych lub zupełnie nie-
zależny w przypadku organizacji non-profi t, niezajmujących się produkcją lub 
zarobkowym pośredniczeniem w sprzedaży usług turystycznych. W literaturze 
pojęcie informacja turystyczna często łączone jest już w defi nicji z organizacjami 
turystycznymi oraz polityką turystyczną. Według Encyklopedii turystyki pla-
cówka informacji turystycznej „dostarcza informacji i umożliwia dokonywanie 
rezerwacji usług turystycznych w regionie turystycznym. Prowadzone są przez 
lokalne lub regionalne organizacje, których celem jest ułatwienie pobytu poten-
cjalnemu turyście oraz wsparcie procesu wydłużenia pobytu turysty w regio-
nie lub zwiększenie ich wydatków. Mogą one również zniechęcać turystów do 
odwiedzin miejsc niebezpiecznych oraz cennych przyrodniczo”1. 

Pomimo że informacja turystyczna świadczona jest również przez przedsię-
biorstwa turystyczne, często jednostki publiczne przeznaczają znaczne środki na 
funkcjonowanie publicznych placówek tego typu. Każda ingerencja podmiotów 

1  Encyclopaedia of Tourism, red. J. Jafari, Routledge 2000, s. 307.
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publicznych w gospodarce powinna być uzasadniona ważnym interesem spo-
łecznym. W przypadku świadczenia informacji turystycznej do najważniejszych 
argumentów usprawiedliwiających interwencję podmiotów publicznych należy 
zaliczyć:
1. Konieczność włączenia do systemu tak zwanych niekomercyjnych elemen-

tów produktu turystycznego obszaru (przede wszystkim atrakcji turystycz-
nych). Przedsiębiorstwa prywatne, budując system, koncentrują się głównie 
na usługach turystycznych. 

2. Potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości, rzetelności oraz neutralności in-
formacji w systemie, co nie byłoby możliwe w przypadku tworzenia systemu 
przez podmioty związane fi nansowo z jednostkami świadczącymi usługi tu-
rystyczne.

3. Możliwość wpływu przez system informacji turystycznej na wielkość i ja-
kość ruchu turystycznego w regionie, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie 
innych celów jednostek samorządu terytorialnego, na przykład promowanie 
turystyki zrównoważonej, zmniejszanie przestrzennej i czasowej sezonowo-
ści.

System informacji turystycznej pełni zatem raczej funkcję katalizatora pro-
cesu wymiany niż pośrednika między dostawcami usług turystycznych i gesto-
rami atrakcji turystycznych a turystami. 

Brak ochrony prawnej nazwy informacja turystyczna powoduje, że logo 
informacji turystycznej znajduje się na szyldach wielu przedsiębiorstw tu-
rystycznych, w przypadku których samorząd nie ma możliwości kontroli jakości 
przekazywanych informacji. Aby podnieść jakość świadczonych usług, postuluje 
się wprowadzenie kategoryzacji placówek informacji turystycznej, która miałaby 
umożliwić turystom określenie zasobu dostępnych informacji jeszcze przed wej-
ściem do obiektu2. 

Budowa i utrzymanie systemu informacji turystycznej w regionie jest pro-
cesem z jednej strony bardzo kosztownym, z drugiej – bardzo trudno zmierzyć 
efektywność poniesionych na niego nakładów. Studia dotyczące relacji między 
nakładami na utrzymanie informacji turystycznej a potencjalnymi korzyściami 
– rozumianymi jako dłuższy okres pobytu – lub dodatkowymi wydatkami tu-

2  Por. m.in. P. Gryszel, Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informa-
cji turystycznej w regionach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2006, s. 121–129.
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rystów należą do rzadkości. Według P. Tierney3, badającego wpływ placówki 
informacji turystycznej w Colorado (USA), turyści odwiedzający placówkę 
zostawali o 2,2 dnia dłużej oraz łącznie wydali około miliona dolarów więcej. 
Badania przeprowadzono jednak w 1987 roku. 

Ze względu na duże rozproszenie potencjalnych korzyści związanych z ist-
nieniem informacji turystycznej trudno oczekiwać zaangażowania sektora pry-
watnego w budowę kompleksowego systemu informacji turystycznej.

2. BUDOWA I FINANSOWANIE INTERNETOWYCH SYSTEMÓW 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

D. Buhalis4, opisując zasady funkcjonowania potencjalnego Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania Regionem Turystycznym (Destination Integrated 
Computerized Information Reservation Management System), którego znaczącą 
częścią jest system dystrybucji informacji oraz rezerwacji, wskazał wiele pro-
blemów związanych z jego działalnością. System, aby był efektywny, wymaga 
współpracy tak podmiotów publicznych, jak i prywatnych, co jest bardzo trudne 
ze względu na dużą ich liczbę. Zwraca on uwagę na możliwość konfl iktu orga-
nizacji odpowiedzialnej za utrzymanie systemu z organizatorami turystyki, dla 
których system może być potencjalnym konkurentem. Podobnie jak inne systemy 
sieciowe, jego powodzenie zależy w dużym stopniu od tego, czy przedsiębiorcy 
uwierzą, że ich dane w serwisie pozwolą na zwiększenie przychodów, a poten-
cjalni turyści znajdą aktualne informacje. D. Buhalis do najważniejszych czynni-
ków decydujących o sukcesie systemu zaliczył:
– ciągły monitoring informacji zawartych w systemie,
– wsparcie zarówno polityczne, jak i wśród przedsiębiorstw turystycznych,
– możliwość łączenia z innymi systemami,
– wizję i zaangażowanie przedsiębiorstwa zarządzającego systemem.

W praktyce jedynie w niewielu regionach udało się utworzyć dominujący 
system informacji turystycznej działający na zasadzie quasi-monopolu. Poza sys-
temem publicznym, tworzonym bezpośrednio lub na zlecenie jednostek samo-
rządu terytorialnego, powstają systemy komercyjne. Ich gestorami są głównie 

3  P. Tierney, The Infl uence of State Traveler Information Centers on Tourist Length of Stay and 
Expenditures, „Journal of Travel Research” 1993, Vol. 31, No. 3, s. 28–32.

4  D. Buhalis, E-Tourism, Prentice Hall 2003, s. 280–308.
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pośrednicy turystyczni (Globalne Systemy Dystrybucji – GDS, internetowi 
agenci turystyczni) lub media internetowe. Sposób fi nansowania poszczególnych 
typów internetowych systemów informacji turystycznej (ISIT) przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1 

Finansowanie ISIT

Rodzaj 
systemu

Jednostki 
publiczne

Organizacje 
branżowe

Przedsiębiorstwa 
w bazie danych

Turyści
opłata 
stała prowizja

publiczny +++
tworzony 
przez organiza-
cje non-profi t

+++ + +

GDS ++ ++
internetowi 
agenci 
turystyczni

++ ++

media 
internetowe

+++

Objaśnienia: +++ – bardzo duży udział w fi nansowaniu, ++ – duży udział w fi nansowa-
niu, + – niewielki udział w fi nansowaniu ISIT.
Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, że chociaż turyści nie płacą bezpośrednio za otrzymaną 
informację, koszty uczestnictwa w systemie mogą się przekładać na ceny usług. 
W przypadku GDS biura podróży korzystające z usług pośrednictwa również 
ponoszą opłaty stałe i zmienne. Media internetowe5 przy tworzeniu ISIT-u kie-
rują się raczej rodzajem produktu turystycznego (agroturystyka, podróże służ-
bowe, wypoczynek nad morzem itp.) niż kryterium geografi cznym. Ponadto 
internetowe systemy informacji turystycznej tworzone przez jednostki prywatne 
obejmują jedynie usługi turystyczne świadczone przez partnerów systemu, prak-
tycznie pomijając atrakcje turystyczne regionu. Trudno jest zatem mówić o sub-
stytucyjności systemów prywatnych i publicznych. 

5  Np. http://www.e-wypoczynek.pl/, www.agroturystyka.org. 
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3. INTERNETOWE SYSTEMY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Budowa potencjalnego internetowego systemu informacji turystycznej dla 
całego województwa mogłaby znacząco usprawnić przekaz informacji między 
samorządem gminnym a turystami znajdującymi się w fazie podejmowania 
decyzji o wyjeździe. Sukces powstania tego rodzaju platformy, podobnie jak 
w przypadku innych przedsięwzięć o charakterze sieciowym, zależy od liczby 
i poziomu zaangażowania uczestniczących w nim podmiotów, marketingu prze-
kładającego się na konkretne korzyści dla uczestników oraz jakości przekazywa-
nych informacji. 

Idea budowy systemu na poziomie ogólnopolskim nie odniosła sukcesu. 
System powstał w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w 2004 roku 
i w chwili pisania artykułu (wrzesień 2009) w dalszym ciągu umożliwiał znalezie-
nie niewielu informacji na temat produktu turystycznego województwa zachod-
niopomorskiego. W województwie z największą liczbą miejsc noclegowych6 
system wskazał jedynie 29 hoteli i innych obiektów noclegowych, 33 muzea, 
cztery atrakcje przyrodnicze, dziewięć restauracji i ani jednego uzdrowiska7.

M. Gwóźdź i W. Wagner8 już w 2006 roku postulowali wprowadzenie wielu 
zmian, takich jak między innymi wprowadzenie jednolitości językowej, powięk-
szenie powierzchni użytkowej stron katalogowych oraz bieżące aktualizowanie 
danych. Wydaje się, że pomimo upływu lat, strona techniczna portalu interneto-
wego nie została znacząco poprawiona. 

Należy jednak podkreślić, że na tej stronie znajdują się liczne foldery 
w kilkunastu językach, które mogą być cenne zwłaszcza dla turystów zagranicz-
nych. Na pewno nie jest to jednak ogólnopolski system informacji turystycznej, 
zawiera bowiem zbyt małą liczbę informacji. 

Regionalne Organizacje Turystyczne zupełnie niezależnie od POT-u tworzą 
własne internetowe systemy informacji turystycznej. Zachodniopomorska Regio-
nalna Organizacja Turystyczna (ZROT) utworzyła Zintegrowany System Infor-
macji Regionu obejmujący bazę danych obiektów noclegowych (2029 pozycji), 

6  www.intur.pl, 12,09.2009.
7  www.poland.travel/en-us/pot_front_page, 12.09.2009.
8  M. Gwóźdź, W. Wagner, Propozycje zmian w internetowym systemie informacji turystycz-

nej i promocji Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Szczecin 2006, 
s. 53–59.
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gastronomii (515), atrakcji turystycznych oraz placówek informacji turystycz-
nej9. Podobne systemy funkcjonują również w innych województwach. 

W województwie zachodniopomorskim gminy na swoich stronach inter-
netowych również mają systemy informacji turystycznej. Według badań 
prze prowadzonych na potrzeby grantu spośród 114 gmin województwa w zde-
cydowanej większości znajdują się lokalne bazy danych przedsiębiorstw hote-
larskich i atrakcji turystycznych (rysunek 1). 
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Obiekty hotelarskie Gastronomia Inne
przedsi biorstwa

turystyczne

Wydarzenia Atrakcje
turystyczne

Rys. 1. Liczba gmin w województwie zachodniopomorskim (n = 114), które na swoich 
stronach internetowych umieściły bazy danych 

Źródło: opracowanie własne.

Turystyczne przedsiębiorstwa usługowe w województwie zachodnio-
pomorskim znajdują się w bazach danych wielu mediów internetowych, nie-
mniej jednak żadne z nich nie jest specyfi czne dla tego obszaru. Mają one albo 
charakter ogólnopolski, albo związany z rodzajem produktu turystycznego 
obszaru, na którym znajduje się dany hotel, restauracja itp. 

4. INTERNETOWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
W OPINII SAMORZĄDU I BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Celem oceny skłonności zarówno branży turystycznej, jak i jednostek 
samorządu terytorialnego do fi nansowania ISIT przeprowadzono badania 
w trzydziestu gminach województwa zachodniopomorskiego. Dokonując selek-
cji gmin województwa, przyjęto dwa kryteria: atrakcyjność turystyczna oraz 
intensywność współpracy publiczno-prywatnej.

9  www.zachodniopomorskie.pl, 12.09.2009.
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Do oceny atrakcyjności turystycznej gmin przyjęto współczynnik taksono-
miczny TMR D. Milewskiego10, który kształtuje się w skali o 0 do 1. Im wyższa 
wartość wskaźnika, tym większa atrakcyjność turystyczna gminy.

Do oceny poziomu współpracy publiczno-prywatnej przeprowadzono 
dodatkowe badania wszystkich gmin województwa i na podstawie informacji 
zawartych na ich ofi cjalnych stronach internetowych utworzono indeks współ-
pracy publiczno-prywatnej (IWPP)11. Elementy oceniane przy budowie IWPP 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2

Indeks współpracy publiczno-prywatnej

Lp. Dostępność informacji Współczynnik

1. Przedsiębiorstwa hotelarskie 0,2
2. Linki do przedsiębiorstw hotelarskich 0,05
3. Obiekty gastronomiczne 0,2
4. Linki do obiektów gastronomicznych 0,05
5. Inne przedsiębiorstwa turystyczne 0,1
6. Wydarzenia turystyczne 0,1
7. Atrakcje turystyczne 0,1
8. Zaznaczenie na mapie gminy przedsiębiorstw hotelarskich 0,05
9. Zaznaczenie na mapie stolicy gminy przedsiębiorstw hotelarskich 0,05
10. Zaznaczenie na mapie gminy przedsiębiorstw gastronomicznych 0,05
11. Zaznaczenie na mapie stolicy gminy przedsiębiorstw 

gastronomicznych 0,05
∑ 1,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartość IWPP kształtuje się również między 0 (brak współpracy) 
a 1 (pełna współpraca). Średnia wartość dla całego województwa wyniosła 0,466, 
a mediana 0,5. Autorzy, chcąc wyselekcjonować 30 gmin o największej atrakcyj-

10  Por. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

11  Więcej na temat metodologii liczenia, ograniczeniach aplikacyjnych i zastosowaniu IWPP: 
A. Pawlicz, Internet Site of Tourism Destination as an Indicator of Public Private Cooperation 
Level. The case of West Pomeranian Coastal Communes, Kłajpeda 2009 (w druku).
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ności turystycznej oraz najintensywniej współpracujących z branżą turystyczną, 
zdecydowali się dokonać wyboru na podstawie iloczynu obu wskaźników.

Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach respondentów: wśród 
przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw turystycznych 
(czterech w każdej z gmin). Wśród przedsiębiorstw turystycznych większość 
stanowiły obiekty hotelarskie (55 z 119) oraz przedsiębiorstwa gastronomiczne 
(29).

Na pytanie o chęć współpracy i uczestnictwa w ISIT zdecydowana więk-
szość badanych przedstawicieli samorządu (ponad 90%) odpowiedziała twier-
dząco. Badani przedsiębiorcy również w większości deklarowali chęć współpracy 
i uczestnictwa w tego rodzaju programie, niemniej jednak w znacznie mniejszym 
stopniu (odpowiednio 60 i 65% odpowiedzi twierdzących). Również w tym przy-
padku chęć współpracy i uczestnictwa była wyższa w przypadku przedsiębiorstw 
małych niż w tych określanych jako mikroprzedsiębiorstwa. 

O ile chęć uczestnictwa deklarowała zdecydowana większość badanych 
samorządowców i przedsiębiorców, o tyle na pytanie o ewentualne fi nansowa-
nie ISIT obie grupy odpowiadały raczej przecząco. Należy jednak zauważyć, że 
w przypadku przedstawicieli samorządu znacznie rzadziej występowała odpo-
wiedź przecząca, częściej „nie wiem”, co może być spowodowane ewentualnym 
brakiem możliwości lub chęci do podejmowania decyzji (rysunek 2). Wraz ze 
wzrostem wielkości przedsiębiorstwa rosła skłonność do fi nansowego angażowa-
nia się w ISIT, natomiast reprezentowana branża nie miała istotnego znaczenia. 
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Rys. 2. Deklarowana chęć fi nansowania ISIT wśród badanych przedstawicieli samo-
rządu gminnego oraz przedsiębiorców turystycznych (odpowiednio n = 30 
i n = 119)

Źródło: opracowanie własne.
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Obie grupy respondentów zostały również zapytane o podmiot, który 
powinien fi nansować powstanie ISIT. Zarówno przedstawiciele samorządu, jak 
i przedsiębiorcy wskazali gminy jako główny podmiot fi nansujący tego rodzaju 
przedsięwzięcie oraz przedsiębiorców jako podmiot, który powinien uczestni-
czyć w fi nansowaniu ISIT w stopniu najmniejszym (rysunek 3). 
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Objaśnienie: 0 – brak fi nansowania, 5 – największy udział w fi nansowaniu. Na rysunku 
przedstawiono wartości średnie. Pominięto braki odpowiedzi.
Rys. 3. Proponowany udział w fi nansowaniu ISIT przez poszczególne podmioty w opi-

nii przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorców turystycznych
Źródło: opracowanie własne.

Faktem jest, że udział samorządu w fi nansowaniu ISIT w opinii przedsta-
wicieli samorządu powinien być mniejszy, podobnie jak udział przedsiębiorstw 
turystycznych, niemniej jednak nie można mówić o wzajemnym „przerzucaniu 
się odpowiedzialnością”, co należy ocenić pozytywnie. Zarówno samorząd, jak 
i przedsiębiorcy oczekują znacznego wsparcia fi nansowania systemu przez samo-
rząd powiatowy oraz wojewódzki. 
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Wnioski 

Na bazie przedstawionych rozważań teoretycznych oraz wyników badań 
można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Potencjalni turyści, szukając informacji w Internecie na temat produktu tu-

rystycznego danego regionu, mają do wyboru kilka – fi nansowanych ze środ-
ków publicznych oraz przynajmniej kilkanaście komercyjnych – ISIT-ów. 
Systemy komercyjne koncentrują się przede wszystkim na prezentacji ofert 
przedsiębiorstw turystycznych. Interwencja publiczna potencjalnie zmniej-
sza zainteresowanie podmiotów prywatnych budową, utrzymaniem oraz roz-
wijaniem ISIT-ów. 

2. Bazy danych przedsiębiorstw turystycznych tworzone są zarówno przez pod-
mioty publiczne, jak i prywatne. Z tego względu wydaje się, że tworzenie 
i kosztowna aktualizacja bazy danych przedsiębiorstw turystycznych przez 
jednostki publiczne jest bezcelowa. 

3. Rozwiązaniem bardziej efektywnym mogłaby być koncentracja na utworze-
niu ISIT-u obejmującego przede wszystkim atrakcje turystyczne i inne nie-
komercyjne elementy produktu turystycznego obszaru. Jeżeli celem samo-
rządu jest szersze włączenie mikroprzedsiębiorstw, które – jak wynika z ba-
dań – mniej chętnie angażują się w ISIT, rozwiązaniem mogłoby być dofi nan-
sowanie ich obecności w komercyjnych ISIT-ach. 

4. W zakresie rzetelności i neutralności dostępnych baz danych przedsiębiorstw 
turystycznych rozwiązaniem bardziej efektywnym od tworzenia własnych 
systemów mogłoby być certyfi kowanie i ścisła kontrola portali komercyj-
nych lub ich dofi nansowanie. 
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SELECTED PROBLEMS OF FINANCING INTERNET 
TOURISM INFORMATION SYSTEMS. 

THE CASE OF WESTPOMERANIAN PROVINCE

Summary

Accurate, accessible and neutral information is vital for tourism development 
in every region. Proliferation of tourism information systems contributes to mini-
mizing of transaction costs and thus facilitates exchange process on the market. To research 
processes of building and maintenance of internet tourism information systems a survey 
of communes internet sites in Westpomeranian Province and a survey of tourism enter-
prises and representatives of communes in 30 out of 114 communes of that region have 
been conducted. Two types of internet tourism information systems were distinguished: 
commercial that includes database of tourism enterprises and public that comprises 
of non-commercial part of total tourism product. According to the author’s point of view, 
a public sector should refrain from building or fi nancing commercial information sys-
tems, which contemporarily constitutes a common practice. 

Translated by Adam Pawlicz
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