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WSTĘP

Wzrost znaczenia turystyki we współczesnym świecie widoczny jest na 
wielu płaszczyznach funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych. Jest 
on zauważalny przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej, gdyż turysty-
ka – jako wyspecjalizowany sektor gospodarki – ma coraz większe znaczenie 
w procesie tworzenia dochodu narodowego oraz podziale pracy, co przyczy-
nia się do wzrostu jej rangi w polityce gospodarczej prowadzonej zarówno na 
szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Na płaszczyźnie społecznej, poza wymier-
nymi korzyściami, jakie wynikają z możliwości zatrudnienia w sektorze tu-
rystycznym, turystyka staje się elementem stylu życia współczesnego człowie-
ka, co uwidacznia się w uzależnieniu 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 negatywny wpływ turystyki na środowisko.

Wielość i zróżnicowanie interakcji zachodzących w ramach turystyki, bę-
dącej zjawiskiem zdecydowanie interdyscyplinarnym, jest przyczyną stałego 
wzrostu zainteresowania badawczego problemami turystyki. Seria Zeszytów 
Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego zatytułowana „Ekonomiczne Proble-
my Turystyki” stanowi obszar prezentacji wyników prowadzonych prac badaw-
czych oraz dorobku naukowego pracowników naukowych z różnych ośrodków 
naukowych w Polsce. Przyjęty układ zeszytu pozwala na zaprezentowanie prac 
dotyczących: teoretycznych problemów turystyki, funkcjonowania rynku tury-
stycznego oraz regionalnych problemów turystyki. Problematyka podejmowana 
w kolejnym, osiemnastym numerze „Ekonomicznych Problemów Turystyki” jest 



6

zróżnicowana, jednak przeważają kwestie regionalnych uwarunkowań rozwoju 
i funkcjonowania turystyki. W zeszycie znajdują się również interesujące prace 
dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz obsługi ruchu tu-
rystycznego. 

Beata Meyer
Redaktor naukowy
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WYBRANE TEORETYCZNE ASPEKTY AGROTURYSTYKI

Wprowadzenie

Przykładem działań zmierzających do społeczno-gospodarczego ożywienia 
obszarów wiejskich jest wprowadzanie strategii wielofunkcyjnego rozwoju tych 
terenów. Szansą na poprawę położenia społeczno-ekonomicznego ludności wiej-
skiej jest rozwój różnych form przedsiębiorczości, na przykład: usług transporto-
wych, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła.

Jednym ze sposobów aktywizacji gospodarczej i społecznej wsi jest świad-
czenie przez czynne zawodowo gospodarstwa rolne usług agroturystycznych.

Agroturystyka ma wymiar zarówno pragmatyczny, jak i teoretyczny. W jed-
nym i drugim zakresie istnieje już duży dorobek. Celem artykułu jest ukazanie 
niektórych dyskusyjnych zagadnień prezentowanych w rodzimej literaturze oraz 
zwrócenie uwagi na wieloaspektowość tej formy turystyki i potrzebę ciągłego 
zainteresowania jej rozwojem w przyszłości.

Podstawą napisania artykułu były inspiracje wynikające z lektury literatury 
przedmiotu oraz własnych przemyśleń autorów.



10 Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska

1. TURYSTYKA WIEJSKA A AGROTURYSTYKA

Współczesna turystyka podlega istotnym przeobrażeniom. Dotyczą one 
konkurencyjności nowych rynków wobec już funkcjonujących, poprawy jakości 
oraz dywersyfi kacji proponowanych produktów.

Jednym z głównych trendów, jeśli chodzi o przemiany współczesnej turysty-
ki, jest zainteresowanie turystyką alternatywną. Geneza tego pojęcia wiąże się ze 
zjawiskami występującymi w latach 60. XX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczo-
nych narodziła się kontrkultura hipisowska wskazująca inny sposób zwiedzania 
świata, będąca wyrazem buntu przeciwko cywilizacji przemysłowej i konsump-
cyjnemu modelowi życia1. Turystyka alternatywna defi niowana jest jako próba 
znalezienia i upowszechnienia rozsądnych możliwości, odmiennych w stosunku 
do przeważających dotychczas szablonowych form turystyki masowej, zawiera-
jących wiele dysfunkcji. Ideą turystyki alternatywnej jest poszukiwanie kontaktu 
z ludnością autochtoniczną i dążenie do poznania kultur odwiedzanego kraju czy 
regionu2.

Turystyka alternatywna preferuje bliski związek turystów z miejscową spo-
łecznością, a jej podstawowym założeniem jest zachowanie równowagi w za-
spokajaniu potrzeb odwiedzających i odwiedzanych, konieczność respektowania 
materialnej i duchowej kultury ludności miejscowej oraz obustronne korzyści 
ekonomiczne3. 

Większość wyznaczników tak defi niowanej turystyki alternatywnej znajdu-
je odzwierciedlenie w turystyce wiejskiej, która w swojej „najczystszej” formie 
powinna być: 
− zlokalizowana na obszarach wiejskich;
− funkcjonalnie wiejska – budowana na charakterystycznych dla wsi specy-
fi cznych właściwościach, takich jak: drobna przedsiębiorczość, otwarta prze-
strzeń, kontakt z przyrodą i dziedzictwem, tradycyjne społeczności i ich zwy-
czaje;

− wiejska w skali – zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i miejscowości;

1  D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 51.

2  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 72.
3  J. Krippendorf, Nieskażona przyroda jako podstawa istnienia turystyki, w: „Problemy 

Turystyki” nr 3/4, Instytut Turystyki, Warszawa 1986, s. 7.
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− tradycyjna w swoim charakterze, rozwijająca się powoli i w sposób ograni-
czony oraz związana ze środowiskiem lokalnym;

− wielorodzajowa, oddająca złożoność wiejskiego środowiska, gospodarki, hi-
storii i położenia4. 

Turystyka wiejska zwana turystyką zieloną, alternatywną preferuje bliski 
związek turystów z miejscową społecznością, wykorzystanie walorów danej wsi 
i jej okolicy oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w jak największym 
stopniu zachować środowisko przyrodnicze w nienaruszonym stanie. 

Wśród założeń turystyki wiejskiej wyróżniają się te, które mówią o potrze-
bie zachowania równowagi w zaspokojeniu potrzeb odwiedzających i odwiedza-
nych, wskazują na konieczność respektowania materialnej i duchowej kultury 
ludności miejscowej oraz niskie koszty społeczne i indywidualne. 

Najwartościowsze cechy turystyki wiejskiej poszukiwane przez turystów 
to: 
– możliwość wypoczynku w środowisku odmiennym od warunków życia i pra-

cy w mieście; 
− możliwość kontaktu bezpośredniego z wolnym od zanieczyszczeń środowi-

skiem przyrodniczym; 
− cisza, spokój, mały ruch; 
− możliwość kontaktu z życiem wiejskim, zwierzętami domowymi, folklorem 

wsi i ich poznania; 
− możliwość korzystania ze zdrowej żywności. 

Znaczenie turystyki wiejskiej wzrasta. Mieszkańcy Europy Zachodniej spę-
dzają 28% okresu urlopowego, uprawiając ten rodzaj turystyki i często wybierają 
ją jako sposób spędzania czasu wolnego po raz drugi lub trzeci w ciągu roku.

Pojęcie turystyki wiejskiej jest często utożsamiane z agroturystyką. Podo-
bieństwa w obu formach wypoczynku sprawiają, że terminy te bywają stosowane 
zamiennie, co oczywiście jest niepoprawne. 

Turystyka wiejska jest z jednej strony jedną z form turystyki w ogóle, 
a z drugiej – jednym z rodzajów turystyki uprawianej na obszarach wiejskich, 
wśród których należy wskazać: turystykę na obszarach leśnych (sylwanoturysty-
ka) i turystykę w czynnych gospodarstwach rolnych (agroturystyka). Podział ten 
zaprezentowano na rysunku 1.

4  J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
Warszawa 2003, s. 40.
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Turystyka na obszarach 
wiejskich

turystyka  
na obszarach le nych  
(sylwanoturystyka) 

agroturystyka 

zakwaterowanie, wypo-
czynek i rekreacja w le -
niczówkach, gajówkach, 
w miejscach biwako-
wych i polach namioto-
wych, kwaterach 
my liwskich

zakwaterowanie, wypo- 
czynek i rekreacja  
w czynnym gospodar-
stwie rolnym (produkcja 
ro linna lub zwierz ca), 
w którym znajduje si
infrastruktura 
rekreacyjna, przyrodnicza 
i kulturowa 

turystyka wiejska 

zakwaterowanie, wypoczy-
nek i rekreacja w pensjo-
natach wiejskich, zajaz-
dach, domach pielgrzyma, 
niewykorzystanych szko-
ach przeznaczonych na 

wypoczynek, domach 
letniskowych, zaadapto-
wanych pa acach i dwor-
kach wiejskich, polach 
biwakowych i kempin-
gach, o rodkach wypo-
czynkowo-rekreacyjnych 
budowanych przez biznes-
menów

Rys. 1. Rodzaje turystyki na obszarach wiejskich
Źródło: opracowanie własne.

Turystyka na obszarach wiejskich obejmuje wszelką turystykę wiejską na 
obszarach leśnych i agroturystykę organizowaną na terytorium poza granicami 
administracyjnymi miast, na którym występuje: 

− przewaga ludności związanej z gospodarką rolną i leśną; 
− ekstensywne użytkowanie ziemi; 
− pielęgnowanie i zagospodarowanie lasu; 
− tradycyjny styl życia bliski przyrodzie; 
− rzadka zabudowa i rozproszone osadnictwo związane z historycznie 

utrwalonymi formami terytorialnej społeczności lokalnej, takimi jak: wieś, so-
łectwo, kolonia, przysiółek, siedlisko, leśniczówka, gajówka. 

Głównym celem uczestnictwa w tej formie turystyki jest przeciwstawienie 
walorów naturalnych, atrakcji antropogenicznych i warunków turystycznych śro-
dowiska wiejskiego i leśnego środowisku miejskiemu.
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Zainteresowanie przedmiotowe agroturystyką usprawiedliwia pominięcie 
bardziej szczegółowej charakterystyki i defi niowania turystyki wiejskiej i tu-
rystyki na obszarach leśnych jako rodzajów turystyki na obszarach wiejskich, 
która jest istotną formą współczesnej turystyki.

Agroturystyka zajmuje znaczące miejsce w strukturze rodzajowej współ-
czesnej turystyki ze względu na wzrastającą popularność. Termin „agroturysty-
ka” składa się z przedrostka „agro-” i pojęcia „turystyka”. Przedrostek „agro-”, 
zgodnie z terminologią grecką, oznacza rolę lub rolnictwo, turystyka zaś, to do-
browolna zmiana miejsca stałego pobytu, powodowana potrzebami: wypoczyn-
kowymi, zdrowotnymi, sportowymi, poznawczymi lub innymi. Agroturystyka 
stanowi ofertę podażową usług turystycznych wprowadzoną na rynek przez wła-
ścicieli gospodarstw rolnych lub przez przedstawicieli reprezentujących ich in-
teresy. Usługi agroturystyczne obejmują różne formy: hotelarstwa, gastronomii, 
rekreacji, wypoczynku, sportu, lecznictwa i rehabilitacji.

W literaturze przedmiotu agroturystyka interpretowana jest dość różnorod-
nie. Jest to rodzaj turystyki, który prowadzi się na terenach rolniczych, wykorzy-
stując wolne pokoje mieszkaniowe i po adaptacji, budynki gospodarcze rolników 
oraz produkcję i usługi ich właścicieli5.

Agroturystyka jest formą wypoczynku w gospodarstwie rolnym na wsi, 
w którym produkcja roślinna i zwierzęca wraz z otoczeniem infrastrukturalnym, 
przyrodniczym i kulturowym stanowią atrakcje dla turystów6.

M. Drzewiecki defi niuje agroturystykę jako „formę wypoczynku odbywa-
jącego się na terenach wiejskich o charakterze osadniczo-rolnym, opartą o bazę 
noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym lub rów-
norzędnym (np. sadowniczym, rybackim, pszczelarskim, ośrodkiem rekreacji 
konnej) i jego otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym”7.

W innym ujęciu agroturystyka rozumiana jest jako organizowanie przez 
rodzinę rolniczą na wsi wypoczynku lub krótkiego pobytu turystycznego we 
własnym gospodarstwie rolnym, przy czym pobyt ten związany jest z wiejskimi 
atrakcjami, które turystom oferować może region i gospodarstwo rolne. Właści-

5  M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka – koszty, ceny, efekty, Wydawnictwo POLTEXT, 
Warszawa 1997, s. 17.

6  M. Jalinik, Rozważania na temat pojęć i defi nicji w agroturystyce, w: (red.), Uwarunkowa-
nia rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo 
PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 98.

7  M. Drzewiecki, Agroturystyka, Wydawnictwo „Świadectwo”, Bydgoszcz 1995, s. 27.
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ciele gospodarstw zajmujących się agroturystyką mają status rolnika, ich źródłem 
dochodów jest rolnictwo w połączeniu z przedsięwzięciem turystycznym8.

Niezależnie od powyżej przytoczonych defi nicji agroturystyki, które mają 
wiele wspólnych cech, ten rodzaj turystyki można scharakteryzować jako formę 
przedsiębiorczości wiejskiej nastawioną na dodatkowe źródło dochodów pozy-
skiwanych przez rolników, właścicieli czynnych gospodarstw rolnych świadczą-
cych usługi turystyczne i okołoturystyczne przyjeżdżającym osobom, prowadzone 
w oparciu o istniejące zasoby mieszkaniowe gospodarstwa rolnego, adaptowane 
i przygotowane na przyjęcie turystów niewykorzystane obiekty inwentarskie 
oraz w oparciu o przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową w obrębie gospodarstwa 
z zachowaniem pożądanego przez turystów standardu pobytu zarówno w miejscu 
zakwaterowania, jak i wypoczynku w jego bezpośrednim otoczeniu.

Agroturystyka to forma wypoczynku w czynnym gospodarstwie rolnym, 
która umożliwia zaspokojenie  poznawczych  potrzeb turysty  w odniesieniu do: 
produkcji rolniczej i żywności, życia rodziny gospodarza, dziedzictwa kultury 
i tradycji społeczności wiejskiej. Cisza, spokój, świeże powietrze i bezpośredni 
kontakt ze zwierzętami domowymi to elementy, które wpływają na zaspokoje-
nie emocjonalnych potrzeb gości gospodarstwa. Agroturystyka jest specyfi cz-
nym rodzajem turystyki wiejskiej (alternatywnej), organizowanym przez rodziny 
rolnicze z wykorzystaniem mieszkaniowo-wczasowych zasobów gospodarstwa 
rolnego oraz zasobów przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych wsi 
i regionu.

We wszystkich przedstawionych defi nicjach podkreśla się, że agroturysty-
ka jest nie tylko sposobem spędzania czasu wolnego w czynnym gospodarstwie 
rolnym, ale także – a może przede wszystkim – poszukiwaniem przez rolników 
możliwości wykorzystania zasobów, którymi dysponują, w celach zarobkowych. 
Agroturystyka jest więc formą przedsiębiorczości rozumianej jako umiejętność 
racjonalnego działania i osiągania wybranego celu, którym – w warunkach ryn-
kowych – jest dodatkowy zysk gospodarstwa rolnego.

O niepowtarzalności i konkurencyjności agroturystyki we współczesnej tu-
rystyce świadczą następujące cechy:
− pobyt w gospodarstwie rolnym wiąże się z możliwością zakwaterowania 

i mieszkania z rodziną wiejską, sposobnością bezpośredniego kontaktu ze 

8  Ekoturystyka i agroturystyka – vademecum, red. A. Szwichtenberg, Koszalin–Polanów 2001, 
s. 16.
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zwierzętami i działalnością produkcyjną gospodarstwa, a także spożywaniem 
świeżej żywności;

− bezpośredni kontakt z rodziną rolnika, możliwość poznania historii i zwycza-
jów rodziny, gościnność i serdeczność z ich strony pozostawiają niezatarte 
wspomnienia dla turysty, a możliwość nawiązania nowych znajomości, po-
znania codziennych zajęć mieszkańców wsi nadają agroturystyce odmienny 
charakter;

− życie wiejskie i różnorodność zajęć sprawia, że każda wioska posiada uni-
kalny charakter, własną kulturę, historię, zwyczaje i folklor, a także odrębną 
infrastrukturę usług;

− przestrzeń zapewniająca turystom bezpośredni kontakt z przyrodą i swobodę 
poruszania się umożliwia korzystanie ze świeżego powietrza, czystej wody, 
zieleni, kwiatów, barw natury, dźwięków przyrody, dziedzictwa kultury i hi-
storii, a tym samym sprzyja czynnemu i zdrowemu wypoczynkowi9.

Przedstawiona charakterystyka agroturystyki wskazuje na jej wieloaspekto-
wość oraz na pełnione przez nią funkcje.

2. FUNKCJE I BARIERY ROZWOJU AGROTURYSTYKI

W odniesieniu do gospodarstwa rolnego i obszarów wiejskich agroturystyka 
spełnia kilka podstawowych funkcji10. Do najważniejszych z nich należą: ekono-
miczna, kulturowa, poznawcza, integracyjna i humanistyczno-społeczna.

Funkcja ekonomiczna

Wyraża się ona w korzystnym wpływie agroturystyki na rolnictwo. Ta forma 
turystyki, będąc dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstw rolnych, przy-
czynia się także do powstawania nowych miejsc pracy (chociażby tylko w sezo-
nie) dla ludności wiejskiej. Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet, eme-
rytów i rencistów oraz bezrobotnych. Agroturystyka działa też stymulując ona 
rozwój tradycyjnego rzemiosła wiejskiego, wyrób pamiątek związanych z kul-

9  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 18.
10  Przez funkcje należy rozumieć zadania i obowiązki oraz skutki wynikające z ich realizacji. 

Oczywiste jest, że zadania i skutki wzajemnie się przenikają. Por. W.W. Gaworecki, Turystyka..., 
s. 387.
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turą ludową, świadczenie usług gastronomicznych na bazie tradycyjnej kuchni 
regionalnej. W.W. Gaworecki zauważa, że agroturystyka realizuje następujące 
zadania: 
− stymulowanie rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystycz-

ne oraz miejscowej infrastruktury; 
− aktywizowanie miejscowego rynku pracy; 
− rozbudowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych rolników; 
− umożliwianie rolnikom i budżetom samorządów lokalnych osiągania dodat-

kowych dochodów;
− zatrzymywanie ludzi młodych w gospodarstwach rolnych11.

Agroturystyka oraz inne rodzaje turystyki pełnią ważną funkcję mnożniko-
wą turystyki, ponieważ wraz z dokonywaniem przez turystów wydatków związa-
nych z ich pobytem w danej wsi i okolicznych miejscowościach, zostaje urucha-
miany dodatkowy strumień pieniędzy, który zasila lokalną gospodarkę. 

Funkcja kulturowa 

Związki turystyki z kulturą – jako wytworem materialnym i niematerialnym 
ludzkiej działalności – są oczywiste. Turystyka wzbogaca, chroni i popularyzuje 
wartości kulturalne regionu, widziane jako wytwory współżycia społecznego jego 
mieszkańców, a kultura inspiruje rozwój turystyki. Turystyka może być zatem 
traktowana jako: funkcja kultury, element kultury, przekaz kulturowy, spotka-
nie kultur i czynnik przemian kulturowych. Turystyka tworzy dogodne warunki 
do przekazywania wartości kulturowych swoim podmiotom i otoczeniu. Podob-
nie jest z agroturystyką, która pełni ważną rolę w zakresie kultury, wypoczynku 
i ochrony zdrowia (ze względu na środowisko przyrodnicze, ekologiczne wsi), ale 
jest też ważnym czynnikiem edukacji. Ta forma turystyki może sprzyjać promo-
waniu wartości religijnych (pielgrzymki regionalne, szlaki krzyży przydrożnych 
i kapliczek, odpusty wiejskie), dynamizuje (nierzadko inspiruje) uczestnictwo 
w tradycji kulturalnej wsi i regionu, odgrywa znaczącą rolę w edukacji kulturo-
wo-poznawczej. Agroturystyka ma określony wpływ na rozwój kulturalny wsi 
i turystów, a także na sposób i poziom życia ich stałych mieszkańców. 

11  Ibidem, s. 288.
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Funkcja poznawcza

Agroturystyka umożliwia odkrywanie tradycyjnych i współczesnych wiej-
skich dóbr kultury (wartości antropogenicznych) oraz przyrody. Podczas imprez 
turystycznych człowiek wchodzi w obręb nowych grup społecznych (kontakt 
ze społecznością wiejską) i musi opanować nieznane mu dotąd role społeczne 
(np. w trakcie pomocy przy pracach w gospodarstwie rolnym). W kontaktach 
z przyrodą, obcując z naturalnym pięknem, turysta doznaje ukojenia. Agro-
turystyka umożliwia odkrywanie nowych wartości intelektualnych i etycznych, 
kształtuje właściwy stosunek do tradycji, środowiska przyrodniczego oraz uświa-
damia problemy związane z degradacją tego środowiska.

Dzięki agroturystyce poznaje się kulturę wsi i wiejską przyrodę, a także pra-
ce związane z rolnictwem, hodowlą i uprawą. Bezpośrednia obserwacja środo-
wiska wiejskiego umożliwia konfrontację własnej wiedzy ogólnej turysty z kon-
kretną rzeczywistością.

Funkcja integracyjna

W wyniku rozwoju agroturystyki, tak jak i innych rodzajów turystyki, na-
wiązywane są kontakty pomiędzy turystami i mieszkańcami odwiedzanych te-
renów. Jest to szeroko rozumiana integracja wynikająca z wchodzenia w bez-
pośrednie interakcje, nawiązywanie relacji, wymiana usług i informacji, które 
niejednokrotnie prowadzą do przyjaźni. Niektóre gospodarstwa agroturystyczne 
mają stałych gości, którzy przyjeżdżają nie tylko na wakacyjno-urlopowy wypo-
czynek, ale też na święta, uroczystości rodzinne. 

Przejawy funkcji integracyjnej można zauważyć też w odniesieniu do dzia-
łań urbanizacyjnych i podnoszących estetykę otoczenia. W dążeniu do zaspo-
kojenia potrzeb turystów miejscowa ludność nawiązuje współpracę w zakresie 
świadczenia im usług. 
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Funkcja humanistyczno-społeczna

Funkcja ta ma przede wszystkim na celu rozwijanie wiedzy na temat korzy-
ści społecznych, jakie daje człowiekowi turystyka i przebywanie w określonym 
środowisku społecznym. W czasie podróży na wieś nawiązywane są bezpośred-
nie stosunki międzyludzkie, tworzą się nowe grupy społeczne, znajomości, nie-
rzadko przyjaźnie, co jest korzystne dla obu stron – miejscowych i przybyszów. 
Agroturystyka jest procesem zetknięcia kultur środowiskowych – kultury gospo-
darzy oraz kultury turystów. Sprzyja współżyciu społecznemu ludzi, ich rozryw-
ce i zdrowiu, uczeniu się, kształtowaniu wrażliwości na dziedzictwo kulturowe. 
W tym kontekście agroturystyka umożliwia lepsze poznanie innych i siebie, re-
widuje własne przekonania, przyzwyczajenia, sprzyja pozbywaniu się uprzedzeń 
i łagodzeniu stereotypów. Ułatwia także działalność twórczą i daje poczucie wol-
ności ekonomicznej. 

Oprócz pozytywnych funkcji agroturystyki należy pamiętać także o jej ne-
gatywnym oddziaływaniu, czyli o dysfunkcjach. Turystyka, jak każda działal-
ność podejmowana przez człowieka, może generować zjawiska niekorzystne. 
Znane są bowiem sytuacje, kiedy na przykład bogaci turyści demonstrują zacho-
wania, które u mało zamożnej ludności wiejskiej wywołują poczucia upośledze-
nia i niezadowolenia. Często zdarza się, że przybysze prezentują wobec ludności 
miejscowej postawę wyższości, próbując narzucić swoje wzory postępowania 
i swoją kulturę. Ponadto w sytuacji, gdy obszary wiejskie są masowo odwie-
dzane (zwłaszcza sezonowo) przez turystów, mogą pojawić się konfl ikty między 
obiema grupami społecznymi (uciążliwość turystów, niedostosowanie infrastruk-
tury terenu do rozwoju turystyki). Z tego powodu ważne jest minimalizowanie 
negatywnych przejawów agroturystyki oraz dbanie o realizację jej pozytywnych 
funkcji sprzyjających wsi i gospodarstwom agroturystycznym, ich właścicielom 
oraz mieszkańcom obszarów wiejskich. 

Rozwój agroturystyki oznacza wzrost siły społeczno-ekonomicznej wsi 
i gospodarstw rolnych, zdefi niowanej jako kapitał ludzki, ważnej w kontekście 
pomnażania majątku, przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia 
oraz utrzymania się na rynku dzięki wykorzystaniu własnych zasobów środowi-
skowych. Agroturystyka przyczynia się też do tworzenia podstaw kapitału spo-
łecznego, wykorzystywanego w rozwoju wsi przez współdziałanie mieszkańców 
z lokalną władzą, lokalnym biznesem na rzecz lepszych warunków życia wspól-
not wiejskich. 
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W większości przypadków agroturystyka rozwija się w małych gospodar-
stwach. Aż 59% gospodarstw w Polsce zajmuje powierzchnię od l a 5 ha, 22% 
to podmioty o wielkości  6–10 ha, a 19% – większej niż10 ha. Średnia wielkość 
gospodarstwa wynosi 8,5 ha. Ponad połowę spośród dwóch milionów gospo-
darstw rolnych znajdujących się w Polsce stanowią podmioty małe, produkujące 
głównie na własne potrzeby, nieprowadzące sprzedaży towarów na rynek. Wy-
daje się, że właśnie one powinny być zainteresowane dodatkowymi dochodami, 
jakie może dać agroturystyka. Warto też zauważyć, że gospodarstwa te stosują 
(często z konieczności) bardzo mało nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin, co sprzyja wysokiej jakości ekologicznej oferowanych produktów. Aby 
być konkurencyjne na rynku, powinny wyeliminować bariery, jakie pojawiają się 
w związku z ich funkcjonowaniem. 

Większe gospodarstwa osiągają zadowalające zyski z produkcji rolniczej, 
sadowniczej, handlowej i – mimo możliwości fi nansowych – nie chcą lub nie 
mogą podejmować działalności agroturystycznej, traktując ją jako obciążenie 
(w dużych gospodarstwach średnio pracuje się około 10 godzin dziennie, nato-
miast w małych dzienny czas pracy wynosi 4,5 godziny). 

Wśród najważniejszych barier rozwoju agroturystyki w Polsce należy 
wymienić: 
− barierę kredytową – rozwój agroturystyki nie łączy się z gospodarką to-

warowo-pieniężną. Około 90% właścicieli gospodarstw rolnych nie korzysta 
z kredytów; 

− barierę rozwoju ilościowego – agroturystyka nie jest działalnością na dużą 
skalę, daje  ona dochód dodatkowy lub alternatywny, a nie głównym. Skala 
działalności agroturystycznej ograniczona jest systemem podatkowym (moż-
na wynajmować do pięciu pokoi bez opodatkowania). Mała skala działalno-
ści ogranicza dochody płynące z agroturystyki; 

− barierę sezonowości – przedłużenie sezonu (poza sezon letni) wiąże się 
z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z ogrzewaniem pomiesz-
czeń, zapewnieniem dodatkowych usług uatrakcyjniających pobyt gości 
w gospodarstwie; 

− barierę infrastrukturalną gospodarstwa i wsi – brak kanalizacji, bezpiecz-
nych instalacji gazowych (korzystanie z gazu w butlach, co często spoty-
ka się w gospodarstwach agroturystycznych, jest droższe od gazu ziemnego 
i mniej bezpieczne), odpowiednich dróg zdecydowanie obniża atrakcyjność 
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odwiedzanych terenów i ogranicza liczbę podejmowanych działalności agro-
turystycznych; 

− barierę struktury popytu na usługi agroturystyczne – dawniej agro-
turystyka kojarzyła się z „pasywnym” rodzinnym pobytem (wypoczynkiem) 
na wsi, natomiast obecnie turysta potrzebuje różnorodnych form aktywności 
co pociąga za sobą różne konsekwencje, w tym ekonomiczne. Niegdyś do-
chody z agroturystyki pochodziły głównie z wynajmu noclegu i usług gastro-
nomicznych, obecnie coraz większy udział w dochodach mają usługi związa-
ne z dodatkowymi atrakcjami. Poprzednio koncentrowano się na dochodach 
płynących z coraz większej liczby turystów w gospodarstwie, obecnie kon-
centruje się na dochodach uzyskiwanych z różnych atrakcji usługowych przy 
utrzymaniu tej samej liczby gości lub nawet jej zmniejszeniu. Zapomina 
się przy tym o innych fi rmach mogących wygenerować dochód w ramach 
agroturystyki;

− barierę siły roboczej – turystyka wiejska nie jest działalnością, która na ma-
sową skalę kreuje nowe miejsca pracy, chociaż takowe z pewnością generuje. 
Agroturystyka jest działalnością „samowystarczalną”, bowiem jej obsługą 
zajmują się członkowie najbliższej rodziny. Właśnie niezatrudnianie siły na-
jemnej jest podstawą sukcesu ekonomicznego gospodarstw agroturystycz-
nych12;

− barierę kapitału ludzkiego – kapitał ludzki to poziom wykształcenia i kwa-
lifi kacji wpływający na poprawę jakości pracy, zasób wiedzy, umiejętności, 
zdrowia w całym społeczeństwie lub w jego odpowiednich grupach społecz-
nych. Można go powiększyć, inwestując w rozwój ludzi13. Istnieje niebezpie-
czeństwo, że szybko rozwijająca się agroturystyka oraz wzrastające potrzeby 
turystów mogą wyprzedzać merytoryczne przygotowanie gospodarzy oferu-
jących usługi turystyczne;

− barierę marketingową – to słaba promocja terenów wiejskich i samych 
gospodarstw agroturystycznych, brak spójnego systemu rezerwacji i dystry-
bucji miejsc noclegowych na płaszczyźnie gospodarstwa, wsi, gminy, słabe 
rozpoznanie segmentacji rynku agroturystycznego.

12  G. Gołembski, Turystyka wiejska: Czy osiągnęła masę krytyczną i wytworzyła miejsca pracy 
i dochody wystarczające do zrekompensowania schyłku rolnictwa, w: Rozwój agroturystyki, czyli 
małe gminy w dużej Unii, Materiały konferencyjne z forum dyskusyjnego Tour Salon 2004, MTP, 
Katedra Turystyki AE, Poznań 2004, s. 3 i nast.

13  M. Juchnowicz, Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, POLTEXT, Warszawa 
2004.
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Rozwój agroturystyki nie może być nadzieją i inicjatywą samych tylko rol-
ników. Bez odpowiedniego wsparcia i zainteresowania tą działalnością wśród 
władz lokalnych, administracji samorządowej i rządowej oraz samych rolników 
agroturystyka nie ma szans na należyty rozwój. Ważną rolę w tym aspekcie pełnią 
liderzy wiejscy pochodzący ze wsi, mieszkający i pracujący w tym środowisku, 
to jest: działacze lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych, nauczyciele wiej-
scy, przedstawiciele lokalnego biznesu, sołtysi, radni14. To od nich często zależy 
stan rozwoju agroturystyki na danym terenie oraz realizowane przez nią funkcje, 
które łączą się z przestrzenią agroturystyczną, a ta z kolei przyciąga turystów 
na określone obszary wiejskie.

Podsumowanie

Działalność agroturystyczna w ostatnich latach uległa znacznym przeobra-
żeniom. Obecnie agroturystyką zajmują się również osoby mieszkające na wsi, 
które nie prowadzą czynnej działalności rolniczej w swoich gospodarstwach lub 
ich nawet nie posiadają. Sytuacja taka niejednokrotnie aprobowana jest przez sto-
warzyszenia agroturystyczne, dlatego konieczna jest dyskusja nad istotą agrotu-
rystyki i związaną z nią terminologią. Trudno zgodzić się z niektórymi pojęciami 
i defi nicjami nieodzwierciedlającymi rzeczywistego stanu.

Artykuł jest próbą zainspirowania do dyskusji nad teoretycznymi aspektami 
agroturystyki, dostosowanymi do praktyki społeczno-gospodarczej. 

14  J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Kapitał ludzki w rozwoju turystyki wiejskiej, w: Rozwój tu-
rystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 
2007, s. 214.
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SELECTED THEORETICAL ASPECTS OF AGRITOURISM

 Summary

This paper presents fundamental issues connected with agritourism discussed in the 
subject literature. Particular focus was on the essence of rural tourism and agritourism 
and the resultant differences and similarities. 

Functions of agritourism performed in agritourist farms and rural societies and the 
barriers to its development were also taken into consideration. 

The need for discussing and redefi ning these problems according to the current state 
of development of agritourist activities in practice was also emphasized. 

Translated by Rafał Wielgat
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE HOTELARSKIM 

– WYBRANE ZAGADNIENIA

Hotelarstwo to branża charakteryzująca się wysokimi kosztami pracy i pro-
cesu świadczenia usług. Współczesne przedsiębiorstwa hotelarskie, by przetrwać 
na rynku, muszą być konkurencyjne. Ważne jest zidentyfi kowanie i zastosowanie 
odpowiednich zasobów, narzędzi i właściwe ich alokowanie w procesie obsługi 
gości hotelowych i eksploatacji poszczególnych obiektów, jak i ich części skła-
dowych. Do zasobów tych należy personel przedsiębiorstwa hotelarskiego, któ-
rym trzeba właściwie zarządzać.

Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim obejmuje cztery podstawowe 
funkcje, których zastosowanie tworzy właściwy proces zarządzania, a miano-
wicie:
− planowanie i podejmowanie decyzji – określenie celów przedsiębiorstwa ho-

telarskiego oraz decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągania;
− organizowanie polegające na określeniu najlepszych sposobów grupowania 

działań i zasobów;
− przewodzenie, inaczej kierowanie ludźmi polegające na odpowiednim mo-

tywowaniu personelu przedsiębiorstwa hotelarskiego do pracy w interesie 
nie tylko poszczególnych części składowych, ale przede wszystkim całego 
przedsiębiorstwa;
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− kontrolowanie, czyli obserwowanie bieżących działań i wprowadzanie do 
nich korekt dla ułatwienia osiągnięcia założonych celów1.

Zarządzanie jest konkretnym i wyróżniającym się instrumentem działania 
każdej organizacji. Istnieją pewne różnice w zarządzaniu różnymi formami orga-
nizacji, jednak uniwersalna jest następująca zależność: misja defi niuje strategię, 
a strategia defi niuje strukturę. Realizowanych przez menedżerów zadania w 90% 
dotyczą kwestii pospolitych i uniwersalnych. Różnice w zakresie pozostałych 
10% spraw do załatwienia i rozważenia to działania dostosowawcze do specy-
fi ki i misji danej jednostki, do jej swoistej kultury organizacyjnej, historii i obo-
wiązującej nomenklatury. Ważnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi na 
poziomie przedsiębiorstwa hotelarskiego i jego części składowych w procesie 
eksploatacji obiektów i obsługi gości jest posiadanie świadomości, że tak na-
prawdę ludźmi nie należy zarządzać, a zadaniem menadżerów różnych szczebli 
jest przewodzenie personelowi, co pozwala realizować się ważny cel, to jest czer-
panie wydajności z wiedzy i silnych stron każdego pracownika2.

Istotą zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim jest pozyskiwanie, prze-
twarzanie i właściwe alokowanie zasobów niezbędnych w procesie produkcji 
usługi hotelarskiej, opartej na istotnej cesze tejże usługi, to znaczy jedności pro-
dukcji i konsumpcji. Główne zasoby, na których opiera się funkcjonowanie każ-
dego obiektu hotelowego, to:
− personel pierwszej linii oraz zaplecza technicznego i administracyjnego 

(m.in. pracownicy recepcji, gastronomii hotelowej, służby parterowej i pię-
trowej, menadżerowie różnych szczebli zarządzania);

− zasoby rzeczowe, przede wszystkim obiekt hotelowy i jego wyposażenie;
− zasoby fi nansowe;
− informacje – wiedza potrzebna do skutecznego zarządzania3.

Dostęp do zasobów, a następnie właściwe ich wykorzystanie to niezbędny 
warunek uzyskania przez przedsiębiorstwo hotelarskie przewagi konkurencyjnej 
na współczesnym rynku turystycznym. Zasoby dzielą się na „twarde” i „mięk-
kie”. Zasoby „twarde” są wymierne, konkretne i mocno osadzone w rzeczywi-
stości gospodarczej przedsiębiorstwa hotelarskiego. Wolniej podlegają zmianie 
i często są bardziej przewidywalne dla potencjalnego menedżera (np. kapitał 

1  R.W. Griffi n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2005, s. 8.

2  P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010, s. 13–51.
3  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 215.
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fi nansowy i rzeczowy, strategia działania). Zasoby „miękkie” w przedsiębior-
stwie hotelarskim to tkanka społeczna i społeczne relacje z otoczeniem. Są one 
zmienne, a zmiany, którym podlegają nie mają charakteru w pełni przewidywal-
nego i nie są w pełni kontrolowane. Do zasobów „miękkich” w przedsiębiorstwie 
hotelarskim zalicza się między innymi: ludzi z ich kwalifi kacjami, motywacjami 
i postawami4.

Proces zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim opiera się na zapew-
nieniu i nadzorowaniu sprawnego funkcjonowania systemu obsługi gości hotelo-
wych ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice występujące w procesie pro-
dukcji różnych elementów składowych usługi hotelarskiej. Proces zarządzania 
zasadza się na: procesie produkcji żywności, procesie obsługi klienta oraz proce-
sie przepływu informacji. Proces produkcji usługi hotelowej przebiega w obrębie 
dwóch współzależnych części, to znaczy: obsługi zaplecza (magazyny, produkcja 
żywności, sprzątanie, pranie, prasowanie, konserwatornia itp.) oraz działu bez-
pośredniej obsługi gości (recepcja, gastronomia hotelowa itp.)5.

Przedsiębiorstwo hotelarskie można określić jako organizację zbiurokraty-
zowaną, ponieważ w kontekście specyfi ki zarządzania zasobami ludzkimi cha-
rakteryzują je następujące cechy:
− wewnętrzna specjalizacja polegająca na wyraźnym rozgraniczeniu upraw-

nień i obowiązków związanych z poszczególnymi zadaniami wykonywa-
nymi w toku świadczenia usługi hotelarskiej przez personel. W większości 
obiektów hotelowych występuje wewnętrzna wysoka specjalizacja funkcji, 
jak i kwalifi kacji posiadanych przez personel;

− hierarchia polegająca na podporządkowaniu niższych szczebli wyższym, 
uprawnionym do kontrolowania i regulowania działalności tych pierwszych. 
Każdy dział hotelu ma swojego kierownika, a cały hotel dyrektora;

− formalizacja polegająca na regulowaniu zachowań pracowników w zakre-
sie obsługi gości hotelowych oraz wykonywaniu na określonym stanowisku 
zadań eksploatacyjnych. Formalizacja obejmuje też właściwe koordynowa-
nie działań pracowników podległych kierownikom oraz pracowników samo-
dzielnych;

4  A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 93.

5  P. Jones, Introduction to hospitality operations, Cassell, New York 1996, s. 10–11.
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− profesjonalizacja polegająca na traktowaniu przez pracowników swojej dzia-
łalności jako zawodu i głównego nurtu kariery zawodowej. W wielu przed-
siębiorstwach hotelarskich pracownicy idą tak zwaną „ścieżką kariery”6.

Zarządzanie i właściwe organizowanie działalności hotelarskiej w związ-
ku z eksploatacją konkretnego obiektu hotelowego i kierowaniem personelem 
powinno przebiegać według następującego schematu: przygotuj (się) – wykonaj 
– skontroluj. Obowiązuje tu zasada, że aby być sprawnym na zewnątrz, należy 
być dobrze zorganizowanym wewnątrz.

Przedsiębiorstwo hotelarskie jest rynkowym podmiotem usługowym, w któ-
rym strategia budowy i sprzedaży produktu hotelowego opiera w dużej mierze na 
czynniku osobowym, czyli personelu, zwłaszcza pierwszego kontaktu (pokojo-
wych, portierów, kelnerów, recepcjonistów itp.). To przede wszystkim pracow-
nicy działu rezerwacji oraz recepcji są wizytówką każdego obiektu hotelarskiego, 
niezależnie od rodzaju czy kategorii. Na nich spada największa odpowiedzialność 
za zadowolenie gościa hotelowego z pobytu i właściwej obsługi. Uprzejmy oraz 
kompetentny recepcjonista lub pracownik działu rezerwacji pozytywnie nastawia 
gościa nie tylko do siebie, ale i do całego obiektu. Recepcjonista ma najczęstszy 
kontakt z gościem hotelowym i w cyklu obsługi klienta odgrywa kluczową rolę 
(przed przybyciem gościa do hotelu – telefoniczna rezerwacja i prezentacja oferty 
hotelu, w trakcie zameldowania, w trakcie pobytu – koordynacja oferowanych 
przez hotel usług oraz w trakcie wymeldowania)7.

Do podstawowych czynników decydujących o stylu i metodach zarządzania 
zasobami ludzkimi w hotelarstwie należą:
1. Fluktuacja i sezonowość popytu na pracę. Obciążenie pracą w hotelarstwie 
jest różne w każdym roku, miesiącu, tygodniu czy dniu ze względu na niejedna-
kową wielkość popytu, uwarunkowaną między innymi sezonowością. Ważne jest 
dostosowanie podaży do zapotrzebowania na pracę. W wielu obiektach hotelar-
skich, zwłaszcza tych funkcjonujących w miejscowościach turystycznych, część 
pracowników zatrudniana jest na czas określony lub w niepełnym wymiarze 
godzin. Wynika to między innymi z potrzeby racjonalizowania kosztów funk-
cjonowania obiektu hotelarskiego, zwłaszcza w sytuacji, w której dużą ich część 
stanowią koszty stałe, a więc zatrudnienia, niezależące od wielkości sprzedaży. 
Ciągła gotowość do świadczenia usług zmusza menadżerów hotelowych do racjo-

6  B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2003, 
s. 17.

7  A. Kowalik, Czym mogę służyć..., Hotelarz 2003, nr 4, s. 22–23.
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nalizowania obsady i wielkości zatrudnionego personelu w stosunku do zgłasza-
nego popytu. Lokalizacja obiektów hotelarskich w miejscowościach atrakcyjnych 
turystycznie, które jednocześnie są blisko konsumentów, ale daleko od typowych 
rynków pracy, w połączeniu i z fl uktuacją i sezonowością powoduje, że poza 
sezonem część personelu jest zbędna, gdyż nie ma dla nich pracy. W sezonie 
turystycznym natomiast wiele obiektów hotelarskich zgłasza problem związany 
z naborem odpowiedniej liczby wysokiej jakości pracowników na poszczególne 
stanowiska, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Brakuje zarówno 
pokojowych, kelnerów, jak i recepcjonistów. Dodatkowo potencjalni pracownicy, 
świadomi sezonowości, szukają zajęć, które gwarantują lepsze zarobki w krótkim 
czasie (np. część woli wyjechać do pracy sezonowej za granicą, niż pracować 
latem nad morzem).
2. Popyt na pracę bezpośrednią. W hotelarstwie wydajność pracowników zależy 
od ich indywidualnych zdolności i zaangażowania. W takiej sytuacji wynik pracy 
nie zawsze odpowiada obiektywnej ocenie ludzkich możliwości. Wielu czynno-
ści obsługowych w hotelarstwie nie można zastąpić maszyną czy też innowacyj-
nym programem działania, lecz trzeba wykonać je ręcznie. Od liczby i jakości 
posiadanego personelu zależy zadowolenie gości, sprzedaż usług i możliwości 
dalszego rozwoju obiektu hotelarskiego na rynku. Pracę personelu hotelowego 
goście oceniają subiektywnie, troszcząc się jedynie o poziom własnego zado-
wolenia. Aby zaspokoić tego typu zapotrzebowanie, należy odpowiednio dobrać 
i przygotować personel hotelowy, wdrożyć właściwe procedury bezpośredniej 
obsługi i w konsekwencji być obiektywnie profesjonalnym.
3. Subiektywny charakter standardów. Określenie standardów gościnności, 
obsługi i czystości jest z natury rzeczy sprawą subiektywną, trudno zatem na 
ich podstawie obiektywnie ocenić indywidualny wkład pracy każdego zatrud-
nienia. Reklamacje i niezadowolenie gości z pobytu w danym obiekcie hotelo-
wym wynikają bardzo często z niewłaściwych procedur obsługi lub ich braku, 
ale przede wszystkim wiążą się z subiektywizmem wykonania obiektywnych 
procedur przez poszczególnych pracowników. Ludzie w różny sposób reagują na 
stres, presję czasu, zmęczenie, co przekłada się na jakość ich pracy. Przykładowo 
praca w recepcji i związany z nią zakres obowiązków (np. bezpośrednia obsługa) 
wymagają predyspozycji, które nie każdy posiada. Nieprzydatność do tej pracy 
może wynikać na przykład z braku higieny, nieśmiałości, niewyraźnego mówie-
nia, braku odporności na presję czasu i stres, nieumiejętności oddzielenia spraw 
prywatnych od zawodowych, nielubienia ludzi, dużej podatności na zmęczenie.
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4. Specyfi ka kwalifi kacji. Kwalifi kacje wymagane w hotelarstwie są lub mogą 
być nieprzydatne w fi rmach spoza sektora turystycznego. Wiele prac wykonywa-
nych w hotelarstwie wymaga podstawowych kwalifi kacji, a fl uktuacja kadr jest 
dość wysoka8.

Poszukując innowacyjnych rozwiązań w procesie doboru kadr w hotelar-
stwie, należy uwzględnić trzy podstawowe czynniki9, takie jak:
1. Wiedza specjalistyczna związana z wykonywaniem zawodu hotelarza. 
Podstawowym kapitałem współczesnego przedsiębiorstwa hotelarskiego są tzw. 
zasoby niematerialne, czyli wiedza i kompetencje personelu (ogół posiadanych 
kwalifi kacji, doświadczeń i umiejętności zawodowych). Odgrywają one ważną 
rolę w obsłudze klienta. Ważną umiejętnością w hotelarstwie, która wymagana 
jest od każdego pracownika (w większym lub mniejszym stopniu w zależności od 
zajmowanego stanowiska), jest znajomość języków obcych. Nowo zatrudniony 
pracownik umiejętność tę powinien mieć potwierdzoną odpowiednimi certyfi -
katami oraz praktyką. Standardy hotelarstwa europejskiego wymagają od pra-
cowników, na przykład działu recepcyjnego, biegłej znajomości dwóch języków 
obcych w mowie i piśmie, a trzeciego – w mowie. Niekiedy umiejętność ta jest 
ważniejsza niż doświadczenie zawodowe w hotelarstwie. 

Ważnym elementem procesu zarządzania kadrami w hotelarstwie jest po-
siadanie przez personel przedsiębiorstwa odpowiednich branżowych kwalifi kacji 
zawodowych. Niezbędna jest ciągła aktualizacja wiedzy pracowników polega-
jąca na opracowaniu ogólnodostępnego systemu dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, organizowaniu szkoleń przeznaczonych dla pracowników pierw-
szego kontaktu, na przykład na temat obsługi gości hotelowych oraz dla kadry 
kierowniczej, głównie z zakresu zarządzania.
2. Charakterystyczne cechy osobowościowe pracownika obiektu hotelar-
skiego. Osoby, które chcą pracować w branży hotelarskiej, oprócz nabytych 
w wyniku dotychczasowej praktyki zawodowej umiejętności (np. technicznych, 
obsługi klientów czy też wiedzy z zakresu socjologii i psychologii), muszą posia-
dać pewne predyspozycje psychofi zyczne, ważne w zawodzie hotelarza, takie 
jak:
− znajomość form i zwyczajów towarzyskich;
− cierpliwość, opanowanie, uprzejmość, uczciwość;

8  D. Szostak, Podstawy hotelarstwa, materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 88–89.

9  www.serwis-hotelarski.gastrona.com.pl na podstawie K. Milski, „Nowi pracownicy” w „no-
wych czasach”. Doradca Hotelarza 2002, nr 7.
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− elokwencja, wysoka kultura osobista, życzliwość, wyrozumiałość, powścią-
gliwość;

− odpowiedzialność, poczucie obowiązku, zdyscyplinowanie;
− odporność na stres;
− umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji;
− szybkie podejmowanie decyzji;
− umiejętność szybkiego rozumowania oraz zwięzłego formułowania 

wniosków;
− dobra organizacja pracy i systematyczność;
− umiejętność prawidłowego wysławiania się, swoboda w zachowaniu i komu-

nikatywność;
− miła aparycja i estetyczny wygląd;
− zdolność zapamiętywania nazwisk oraz spostrzegawczość;
− ciągłe podnoszenie swoich kwalifi kacji i poziomu umysłowego;
− znajomość języków obcych;
− odpowiedni dystans wobec gości;
− łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;
− odpowiednia koncentracja na kliencie oraz umiejętność uważnego słucha-

nia;
− stabilność emocjonalna, zdolność szybkiej regeneracji sił w sytuacjach stresu;
− umiejętność radzenia sobie z emocjami klientów;
− gotowość do udzielania pomocy innym ludziom w rozwiązywaniu ich 

problemów;
− umiejętność negocjowania oraz aktywnej sprzedaży;
− nawyk odwoływania się do zwierzchnika w sytuacjach wymagających pod-

jęcia istotnych decyzji czy zobowiązań;
− poszanowanie dóbr materialnych hotelu10.

Brak powyższych umiejętności sprawia, że kandydat na pracownika, na 
przykład recepcji hotelowej, nie będzie w stanie sprawdzić się na stanowisku 
recepcjonisty, który – między innymi przez postawę wobec klienta – buduje wi-
zerunek swojego miejsca pracy. Duża odpowiedzialność leży po stronie pracow-
ników hotelu weryfi kujących przydatność kandydatów do pracy w hotelarstwie. 
Bardzo ważnym elementem szkolenia personelu jest zatem nie tylko kształcenie 
zawodowe, ale także rozpoznanie psychofi zycznych predyspozycji pracownika. 

10  www.serwis-hotelarski.gastrona.com.pl.
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3. Poczucie własnej tożsamości jako pracownika należącego do pewnego sys-
temu zarządzania oraz umiejętność współpracy w zintegrowanym zespole 
kadrowym. Na tym poziomie działań dotyczących zarządzania zasobami ludz-
kimi należy dążyć do zwiększenia świadomości pracowników, ich odpowiedzial-
ności, kompetencji na poszczególnych stanowiskach we wszystkich działach 
przedsiębiorstwa hotelarskiego. Utożsamianie się pracownika z miejscem pracy 
oraz wykonywanymi czynnościami ma szczególne znaczenie wówczas, gdy 
w danym przedsiębiorstwie wdrażane są procedury zarządzania przez jakość oraz 
ISO. Brak tego elementu spowoduje, że system nie będzie działał sprawnie oraz 
powstaną blokady w przepływie informacji dotyczących sprawności funkcjono-
wania systemu oraz powstałych odchyleń od założonego planu działania.

W procesie zarządzania obiektem hotelarskim oraz świadczenia usług naj-
większe znaczenie ma personel bezpośredniego kontaktu, a więc ten, który styka 
się bezpośrednio z potencjalnym klientem i jednocześnie kreuje wizerunek przed-
siębiorstwa. Proces produkcji hotelarskiej cechuje się dużym udziałem czynnika 
ludzkiego w kreowaniu usług hotelarskich i ich odpowiedniego standardu. Na 
podstawie doświadczeń klienta w kontakcie z personelem obsługującym budo-
wany jest ogólny wizerunek przedsiębiorstwa hotelarskiego. Rolą dyrektora ho-
telu niesprawne zarządzanie całym zakładem, między innymi poprzez odpowied-
ni dobór i selekcję kadr. 

Właściwym działaniem w ramach zarządzania personelem w hotelarstwie 
jest zapewnienie sprawnie działającej organizacji pracy i podziału zadań według 
specjalizacji zawodowych. Poprawna organizacja pracy wymaga ustalenia mię-
dzy innymi tego, jakie stanowiska są niezbędne do realizacji danej pracy oraz jaki 
zakres zadań i kompetencji odpowiada danemu stanowisku. Właściwa organiza-
cja pracy eliminuje spiętrzenia oraz przestoje, których rezultatem mogłoby być 
niezadowolenie klientów z obsługi. Podsumowując powyższe rozważania, można 
stwierdzić, że ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku świadczenia 
usług hotelarskich są wszyscy pracownicy obiektu hotelarskiego – zarówno ci 
reprezentujący front offi ce (bezpośrednia obsługa), jak i wchodzący w skład back 
offi ce (zaplecze). Pracownicy powinni tworzyć sprawnie funkcjonujący zespół. 
Istotna jest odpowiedź na pytanie, jak go stworzyć i skutecznie nim zarządzać. 
Dla przedsiębiorstwa hotelarskiego ważne jest pozyskanie pracowników, któ-
rych będzie cechowała kreatywność, przedsiębiorczość, wysokim poziom wie-
dzy praktycznej i odpowiednie kwalifi kacje. Najważniejszym zasobem każdej 
organizacji i każdego zespołu jest człowiek. Dla budowania skutecznego zespołu 
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hotelowego istotne jest pozyskanie lub wyszkolenie odpowiedniej kadry mena-
dżerskiej. Dobry menedżer obiektu hotelarskiego potrafi :
− zbudować zespół i wzmacniać w nim więzi międzyludzkie;
− motywować pracowników hotelowych;
− rozwijać kompetencje podwładnych;
− wprowadzić w zespole zdrowe współzawodnictwo;
− unikać typowych błędów menadżerów;
− zatrzymać w zespole najlepszych11.

Różne umiejętności i odmienne doświadczenia połączone z silną motywa-
cją poszczególnych członków zespołu dają efekt synergii, dzięki któremu zespół 
może szybciej reagować na zmiany rynkowe, gospodarcze i technologiczne. Sku-
teczny zespół potrafi  podejmować lepsze decyzje, szybciej pracować i rozwiązy-
wać problemy w sposób bardziej kreatywny niż nawet najlepsze jednostki, które 
ze sobą nie współpracują. Dla wielu osób praca w zespole jest satysfakcjonująca 
i motywująca, a co za tym idzie – bardziej wydajna. Wśród podstawowych korzy-
ści tworzenia skutecznych zespołów hotelowych należy wymienić:
− osiąganie lepszych wyników dzięki szerszej wiedzy i większemu doświad-

czeniu całego zespołu;
− większa kreatywność oraz lepsza skuteczność w rozwiązywaniu proble-

mów;
− gotowość do reagowania na zmiany i do podejmowania ryzyka;
− wspólna odpowiedzialność za realizację celu i wspólne zaangażowanie 

w pracę;
− skuteczniejsze delegowanie zadań;
− bardziej stymulująca i motywująca atmosfera pracy12.

Jeśli chodzi o trudności wynikające z tworzenia zespołów hotelowych, to 
mogą być one następujące:
− konfl ikty pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu wynikające z różnic 

w odczuciach i reakcjach; 
− sprzeczności o odniesieniu do umiejętności i kompetencji poszczególnych 

członków zespołu, które obniżają wydajność pracy poszczególnych osób;
− czas i wysiłek niezbędne do wypracowania poczucia przynależności do ze-

społu;
− ryzyko spowolnienia procesu decyzyjnego;

11  A. Donnellon, Kierowanie zespołami, Wydawnictwo Helion, Katowice 2007, s. 1.
12  Ibidem, s. 16.
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− dominacja wewnątrz zespołu jednej grupy lub frakcji, która skutkować bę-
dzie spadkiem wydajności pracy całego zespołu.

Można wskazać kilka znaków rozpoznawalnych dysfunkcjonalnych 
zespołów:
− ich członkowie dążą do realizacji własnych celów, zamiast angażować się 

w osiąganie celów całego zespołu; 
− cele stawiane zespołowi są niejasno sformułowane, a kierownictwo niezain-

teresowane ich realizacją;
− obecność w zespole osób o nieodpowiednich kwalifi kacjach bądź też nie-

zdolnych do pracy zespołowej;
− niewłaściwy model kierowania zespołem lub brak odpowiednich procedur. 

Skuteczność zespołu charakteryzuje następujący zbiór cech:
− członkowie zespołu zgadzają się odnośnie celów działania i wszyscy angażu-

ją się w ich realizację;
− cele zespołu są ważniejsze od celów indywidualnych;
− poszczególni członkowie zespołu w pełni rozumieją swoje zadania i w razie 

potrzeby przekazują sobie pewne obowiązki;
− członkowie zespołu dbają o zachowanie różnorodności i pełnego zestawu 

doświadczeń i umiejętności;
− członkowie zespołu z wyrozumiałością traktują popełnianie błędów – zarów-

no wtedy, gdy sami je popełniają, jak i wówczas, gdy popełniają je inni;
− członkowie zespołu są otwarci na nowe koncepcje i odmienne punkty widze-

nia, są też gotowi podejmować ryzyko;
− podejmowane decyzje mają charakter czysto merytoryczny, zachowanie ani 

pozycja osoby składającej propozycję nie mają żadnego wpływu na postawę 
grupy13.

Tworzenie skutecznego zespołu wymaga wykorzystania wielu różnych cech 
i umiejętności poszczególnych pracowników oraz menadżerów, między innymi: 
sprawnej komunikacji, wyrozumiałości, umiejętności negocjacyjnych, cierpli-
wości, posiadania kompetencji „miękkich”. Porażka zespołu zwykle wiąże się 
z: brakiem wsparcia ze strony kierownictwa, zasoby są niewystarczające, przy-
wództwo jest słabe, pojawiają się nieporozumienia lub konfl ikty związane z re-
alizowanym celem, wysiłki grupy skupiają się wyłącznie na zadaniu, zespół nie 
przywiązuje wagi do stosunków interpersonalnych, członkowie zespołu nie chcą 
przyjąć na siebie odpowiedzialności za własne działania, zespół składa się ze zbyt 

13  Ibidem, s. 23.
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małej lub zbyt dużej liczby osób, w zespole brakuje poczucia wzajemnej zależno-
ści i wspólnej wizji celu, zastosowano nieodpowiedni system nagradzania14.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOTEL ENTERPRISE 
– CHOSEN ISSUES

Summary

The paper presents problems connected with hotel business development in modern 
global tourism market. Hotel industry is one of the basic element of tourism services. One 
of the basic conditions of the hotel business development is creations an effective and 
effi cient personnel team in hotel enterprise. Hotel enterprises have to react to the occur-
ring changes in their closer and more distant environment. Very important problem in 
effective management is fi nding proper managers who can built and lead the hotel team, 
and this managers must fi nd proper staff. This staff and their managers can create modern 
and competitive market organization.

Translated by Daniel Szostak

14  Ibidem, s. 28.
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KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
I NOCLEGOWYCH 

Wprowadzenia

Spełnianie oczekiwań klienta turysty powinno być jednym z głównych celów 
w przedsiębiorstwie turystycznym. Aby turyści wysoko ocenili jakość pobytu na 
danym obszarze, wymagane jest zaspokajanie ich potrzeb przez świadczenia wię-
cej niż jednego przedsiębiorstwa. Natomiast ocena turystów odnośnie zarządza-
nia jakością w pojedynczym przedsiębiorstwie istotnie wpływa na postrzeganie 
jakości kompleksowego produktu turystycznego, w tym usług w całym regio-
nie. Turysta potrzebuje usług transportowych, noclegowych, żywieniowych, 
usług przedsiębiorstw łączności, przewodników, rzemieślników i informatorów, 
a każde z nich mogą nie znaleźć nabywcy, jeśliby miały być nabywane i konsu-
mowane oddzielnie i niezależnie jedne od drugich1. Turysta zatem potrzebuje 
całego pakietu usług i towarów. Pakiet ten, będąc najczęściej efektem połączenia 
świadczeń różnych przedsiębiorstw, jest oceniany przez turystę jako produkt jed-
nego dostawcy, którym w jego oczach jest odwiedzany kraj (region lub miejsco-
wość). Zarządzanie jakością poszczególnych komponentów usług turystycznych 
w regionie jest więc procesem wymagającym połączenia działań projakościo-
wych wszystkich podmiotów kreujących kompleksową usługę turystyczną.

1  Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo 
AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 123.
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Celem teoretycznym artykułu jest przedstawienie problematyki jakości 
usług ze szczególnym uwzględnieniem usług gastronomicznych i noclegowych. 
Celem empirycznym jest określenie wpływu jakości usług na rozwój przedsię-
biorstwa turystycznego, a także identyfi kacja determinant jakości usług gastrono-
micznych i noclegowych oraz efektów poprawy jakości tych usług.  

1. JAKOŚĆ W TURYSTYCE

W ujęciu teoretycznym jakość to stan świadomości wszystkich uczestników 
wymiany rynkowej biorących udział w procesie powstawania i utrzymywania 
odpowiedniego poziomu jakości, ale także oczekiwania klienta odnośnie jakości 
produktu. Jakość to także jeden z najważniejszych instrumentów w konkurencji 
rynkowej i wymianie międzynarodowej. Jest to sposób kierowania i organizacji 
niezbędny do ożywienia ekonomicznego i społecznego oraz subiektywny motyw 
i obiektywny sprawdzian efektywności działania2. Światowa Organizacja Tu-
rystyki (UNWTO) traktuje jakość w turystyce jako element jakości życia w trakcie 
czasowego pobytu turystów poza miejscem zamieszkania3. Uwzględniając zało-
żenie, że w skład kompleksowego produktu turystycznego oferowanego klien-
towi wchodzą dobra, usługi oraz produkt obszaru, determinantów jakości należy 
poszukiwać wśród poszczególnych elementów kompleksowego produktu tu-
rystycznego. Zachodzi również konieczność uwzględnienia środowiska ludzkiego 
i naturalnego. Na ostateczne zadowolenie klientów mają także wpływ czynniki, 
które ściśle są powiązane z osobą turysty, takie jak: wiek, poziom wykształcenia, 
indywidualne preferencje.

Można więc wskazać, że jakość to spełnianie za ustaloną i przyjętą cenę 
wszystkich zgodnych z prawem żądań i oczekiwań klienta przy jednoczesnym 
przestrzeganiu wymagań bezpieczeństwa, higieny i dostępności usług turystycz-
nych oraz harmonii środowiska ludzkiego i przyrodniczego4. Jakość produktu to 
jednak przede wszystkim zespół cech gwarantujących spełnienie zadeklarowa-
nych co do niego oczekiwań.  

Według K. Sato można wyróżnić trzy rodzaje jakości, to jest: wymaganą 
(Required Quality), docelową (Target Quality), dostosowaną (Conformance 

2  E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 16.
3  E. Skrzypek, Ekonomiczne aspekty jakości życia, „Problemy Jakości” 2001, nr 1, s. 9.
4  M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difi n, Warszawa 2002, s. 59.



37Kształtowanie jakości usług gastronomicznych i noclegowych

Quality)5. Jakość wymagana to taka, której klienci oczekują na rynku, docelowa 
zaś to ta, którą pragnie osiągać przedsiębiorca. Mianem jakości dostosowanej 
określa się jakość obecnie zapewnianą przez przedsiębiorcę. Na podstawie przy-
toczonego podziału widoczne jest, że oczekiwania wobec produktu turystycznego 
i jego jakości mogą być różne z perspektywy klienta oraz producenta. Dla niektó-
rych producentów jakość to niejednokrotnie tylko wypełnianie zasad nałożonych 
przez projekt oraz obowiązujące normy. Klient natomiast ocenia poziom jakości 
produktu, porównując stopień jego zgodności z oczekiwaniami i potrzebami.

Polityka kształtowania jakości usług w głównej mierze sprowadza się do 
dbałości o poziom oferowanych usług. Bardzo ważne jest poznanie wszystkich 
oczekiwań klientów w stosunku do całego procesu usługowego, a także określe-
nie sposobu reakcji i zmian tych oczekiwań oraz czynników je kształtujących. 
Niezwykle istotną rolę w osiąganiu celów jakościowych w przedsiębiorstwie 
pełni personel fi rmy, zarówno zarząd przedsiębiorstwa, jak i pracownicy obsłu-
gujący nabywców oraz zaplecze. Bezpośredni personel usługowy jest tak zwaną 
wizytówką przedsiębiorstwa turystycznego w kontaktach z klientami i powinien 
kompleksowo znać ofertę pomiotu świadczącego usługi (cena, trasy dojazdu, 
atrakcje turystyczne, praktyczne informacje dotyczące pobytu). Na kształtowanie 
jakości usługi turystycznej można również spojrzeć przez pryzmat likwidowania 
potencjalnych rozbieżności między elementami tego procesu (pomiędzy jako-
ścią oczekiwaną a otrzymaną). Oczekiwania, czyli wyobrażenia klienta odno-
śnie potencjalnej jakości usługi są kreowane przez wiele czynników, takich jak: 
indywidualne potrzeby jednostki, dotychczasowe doświadczenie konsumenckie 
(powodujące najczęściej obniżenie oczekiwań), wymianę doświadczeń mię-
dzy klientami (wizerunek i opinie innych nabywców produktu), komunikację 
zewnętrzną (np. reklama i ogłoszenia, informatory, udział w targach itp.), image 
fi rmy, koniunkturę rynkową, produkty fi rm konkurencyjnych6. Różnice wystę-
pujące między jakością otrzymaną a jakością oczekiwaną stanowią o ostatecz-
nym zadowoleniu lub niezadowoleniu z nabytego produktu7. Przedsiębiorstwa 

5  K. Sato, Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania, „Problemy Jakości” 
1998, nr 7, s. 29.

6  M. Boruszczak, Znaczenie produktu i jakości usług w turystyce, w: Markowe produkty turys-
tyczne, red. A. Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, 
s. 77.

7  S. Bosiacki, Analiza zachowań i preferencji konsumenckich jako podstawa kształtowania 
jakości produktu turystycznego, w: G. Gołembski, Kierunki badań naukowych w turystyce, AE 
Poznań, PWN, Warszawa 2003, s. 97.
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turystyczne, chcąc zapewnić kontrolę nad jakością usług, mogą działać na trzech 
płaszczyznach:
− inwestowanie w efektywne pozyskiwanie nowych zdolnych pracowników, 

szkolenie i podnoszenie kwalifi kacji;
− standaryzacja procesu usługowego w zakresie organizacji umożliwiająca wy-

krycie słabych punktów procesu, co bardzo często związane jest z centraliza-
cją działań;

− monitoring zadowolenia klientów, na przykład za pomocą ankiety8.
Poziom jakości usługi nie powinien być celem samym w sobie, a raczej 

tworzyć z innymi instrumentami marketingowymi integralną całość, pozwalając 
na osiągnięcie założonych celów marketingowych. Jakość to kategoria nabiera-
jąca szczególnego znaczenia w kontekście rosnącej nieprzerwanie konkurencji, 
a także coraz bardziej rozbudowanych wymagań konsumentów. Stanowi ona nie-
zwykle silne narzędzie w walce o klienta, a pozwalając na zaspokojenie potrzeb 
odbiorcy w pełniejszy sposób, wpływa na poziom jego lojalności. Z uwagi na 
konkurencję pomiędzy miejscami recepcji turystycznej występującą w skali 
całego świata konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości ofe-
rowanych produktów turystycznych9.

Kreowanie wysokiej jakości produktu turystycznego nie może być rozpa-
trywane bez dbałości o produkt obszaru. Jakość tego produktu często jest utoż-
samiana z atrakcyjnością danego obszaru, a zależy przede wszystkim od jakości 
elementów składowych, w tym przede wszystkim od jakości walorów środowi-
ska naturalnego10. Jakość środowiska naturalnego określają takie wartości i wła-
ściwości, które umożliwiają optymalną realizację programów wypoczynkowych, 
jak i turystycznych, czyli uzyskiwanie pełnego zadowolenia zarówno psychofi -
zycznego, jak i socjokulturowego z przebywania w kontakcie z przyrodą11. Jakość 
środowiska naturalnego postrzegana jest przez zmysły człowieka w sposób bar-
dzo zindywidualizowany. Bez wątpienia jednak najwyższą jakością charaktery-
zuje się środowisko nieprzekształcone i niezniszczone. 

8  A. Rapacz, Jakość usług – strategicznym zagadnieniem współczesnego hotelarstwa, Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 715, Wrocław 1996, s. 170.

9  E. Wąsowicz, Kształtowanie jakości produktu turystycznego obszaru, w: J. Karwowski, Wa-
runki rozwoju turystyki w regionie, ZSzB, Szczecin 2002, s. 449.

10  H. Handszuch, Jakość w turystyce jako element walki konkurencyjnej, „Aktualności Tu-
rystyczne” 1998, nr 5, s. 20.

11  A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997, s. 32.
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Wysoki poziom jakości poszczególnych elementów produktu turystycznego 
w szerokim ujęciu stanowi podstawę do konstruowania wizerunku regionów czy 
poszczególnych obszarów. Odpowiedzialność za kształtowanie poziomu jakości 
oraz koordynowanie i tworzenie wewnętrznie powiązanej i dopasowanej kompo-
zycji dla osiągnięcia efektu synergii zapewniania jakości powinny brać poszcze-
gólne podmioty kreujące produkty turystyczne (tab. 1).

Tabela 1

Podmioty odpowiedzialne za kształtowanie poziomu jakości 
poszczególnych elementów składowych produktu turystycznego

Podmioty Jakość walorów 
turystycznych

Jakość 
zagospodarowania 

turystycznego
Jakość usług 

turystycznych

Samorząd lokalny X X
Organizacje i stowarzy-

szenia branżowe 
w turystyce

X X

Podmioty branży 
turystycznej X

Źródło: A. Panasiuk, Marka turystyczna. Założenia Metodyczne, w: Markowe produkty 
turystyczne, red. A. Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2004, s. 125.

Aktywność podejmowana przez samorząd lokalny oraz podmioty polityki 
regionalnej w kierunku podnoszenia jakości w obszarze recepcji turystycznej 
powinna wykraczać daleko poza zwykłe koordynowanie działań poszczegól-
nych dostawców elementów produktu (usług noclegowych czy żywieniowych). 
Konieczna jest ochrona walorów turystycznych, kształtowanie infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej, planowanie struktury i funkcjonowania produktu 
na danym obszarze oraz wspieranie wszelkich działań12.

Organizacje i stowarzyszenia branżowe powinny wspierać władze lokalne 
w przedsięwzięciach związanych z zagospodarowaniem turystycznym oraz 
współpracą z przedsiębiorcami turystycznymi odnośnie wysokiej jakości świad-
czonych usług, na przykład działań w kierunku zagwarantowania bezpieczeństwa 
czy rzetelności. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usług i obsługi 
konsumentów należy do podmiotów branży turystycznej. Wymienione działa-

12  P. Keller, Quality Management in Tourism. Areas of Inquiry, AIEST, St. Gallen 1997, s. 13.  
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nia umożliwiają kreowanie parametrów jakościowych produktu turystycznego 
obszaru13. System zapewnienia jakości produktów turystycznych powinien być 
stale doskonalony, gdyż funkcjonowanie w warunkach turbulencji otoczenia 
wymaga wprowadzania zmian i umiejętności przystosowania się do nich. Aby to 
osiągnąć niezbędny jest odpowiedni przepływ informacji.

3. JAKOŚĆ W OPINII PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW 
TURYSTYCZNYCH W REGIONIE BESKIDY

W praktyce gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych, ale także regionów 
i miejscowości, coraz częściej zauważa się konieczność zarządzania przez jakość. 
W badaniach przedstawionych w tej części opracowania wskazano, jak postrze-
gana jest jakość  przez przedsiębiorstwa turystyczne. Celem badania było okre-
ślenie wpływu jakości usług na rozwój przedsiębiorstwa turystycznego, a także 
identyfi kacja determinant jakości usług gastronomicznych i noclegowych oraz 
efektów poprawy jakości tych usług.  

Zakres przestrzenny badań dotyczył obszaru górskiego mieszczącego się 
w granicach administracyjnych województwa śląskiego. Na potrzeby niniejszych 
badań obszar ten określono regionem Beskidy. Obejmuje on swym zasięgiem 
powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Biel-
sko-Biała. Badaniu poddano podmioty gospodarcze w następujących miejsco-
wościach turystycznych: Bielsku-Białej, Szczyrku, Wiśle, Ustroniu, gminie 
Jeleśni, gminie Milówce, które zlokalizowane są na terenie Beskidu Śląskiego, 
Żywieckiego i Małego. Badania zostały przeprowadzone w okresie zimowym 
2006/2007. Objęto nimi przedsiębiorstwa i instytucje wspierające rozwój pro-
duktu turystycznego oraz turystów. 

Wśród badanych przedsiębiorstw turystycznych w regionie Beskidy domi-
nuje opinia, że na rozwój produktów turystycznych wpływają zarówno czyn-
niki zależne od samych przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne, jak 
i od podmiotów zewnętrznych. Do czynników zależnych od przedsiębiorstw, 
a mających wpływ na rozwój produktu turystycznego, badani zaliczali: jakość 
produktu turystycznego (w tym jakość zakwaterowania i usług gastronomicz-
nych), integracyjne zachowania przedsiębiorstw, warunki naturalne regionu oraz 

13  Por. T. Żabińska, Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycz-
nego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turys-
tyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 145–147.
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dostępność środków fi nansowych. Wśród czynników kształtowanych poza przed-
siębiorstwem wskazywano: rozwój zagospodarowania turystycznego, możliwość 
współpracy z innymi podmiotami oraz oczekiwane zmiany w systemie prawnym 
– specyfi czne dla regionów górskich.

W opinii przedsiębiorców jakość usług to jeden z głównych elementów 
wpływających na zadowolenie klientów (rys. 1). Wysoka jakość świadczonej 
usługi owocuje poszerzeniem grona klientów (76% wskazań) lub pozyskaniem 
ich na stałe (62% wskazań). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

pozyskanie sta ych klientów przyrost nowych klientów
wzrost udzia u w rynku wzrost dochodów
atwiejszy dost p do kapita u wzrost renomy

poprawa jako ci u konkurentów inne

 Odpowiedzi nie sumują się do 100 procent, ponieważ respondenci wskazywali więcej niż jedną ٭
odpowiedź.

Rys. 1. Wpływ jakości usług na rozwój przedsiębiorstwa turystycznego
Źródło: opracowanie własne.

Wysoka jakość prowadzi bezpośrednio do zwiększenia dochodów przed-
siębiorstw (35% wskazań), a jeśli nawet w pierwszej fazie nie przysparza profi -
tów, to przyczynia się do budowania renomy przedsiębiorstwa, a także wzrostu 
udziału w rynku (36%).  
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Jak wskazują przedsiębiorcy, złożoność pojęcia jakości usług turystycznych 
uzasadnia potrzebę analizy wielu elementów, które na nią wpływają. Kwestię 
doboru parametrów pozwalających oceniać jakość należy ujmować w szerokim 
kontekście, ponieważ występują znaczne rozbieżności między postrzeganiem 
problematyki jakości przez usługobiorców (turystów) i usługodawców. Podejście 
do oceny pojedynczych usług turystycznych powinno mieć swoje zastosowanie 
także w odniesieniu do oceny pakietów świadczeń. O jakości tych ostatnich decy-
duje bowiem jakość wszystkich usług wchodzących w ich skład. Niska jakość 
jednej z usług takiego pakietu (produktu turystycznego rozumianego szerzej) 
obniża jakość całej wiązki świadczeń.

Znaczenie jakości zakwaterowania w postrzeganiu kompleksowej usługi 
turystycznej regionu jest bardzo istotne, ponieważ pierwszy kontakt kształtuje 
opinię o całościowym produkcie turystycznym. Przedsiębiorstwa świadczące 
usługi zakwaterowania za najważniejszą cechę w kształtowaniu jakości uznały 
rzetelną i miłą obsługę (72%), a także zgodność z ofertą (64%). Czynnikiem 
mniej istotnym jest relacja jakości oferty do ceny (41% wskazań). Oznacza to, 
że w kontekście miłej obsługi mniejsze znaczenie ma cena. Niewiele spośród ba-
danych przedsiębiorstw turystycznych wskazało na elementy zagospodarowania 
i urządzenia (zaledwie 5% wskazań). Na znajomość języków obcych wskazało 
31% respondentów. Niewielki odsetek przedsiębiorców wskazywał na możliwo-
ści rekreacji (4%). Badani zwracali uwagę również na inne czynniki, takie jak: 
obligatoryjne posiłki, ich czas oraz brak reklamacji (rys. 2).

Poprawa jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa zapewnia-
jące zakwaterowanie przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów (69%) 
oraz wyrażania przez nich chęci powtórnego pobytu (79%), co zobrazowano na 
rysunku 3. Przedsiębiorcy wskazywali również na pozytywne opinie klientów na 
temat usługodawcy (60% wskazań). Według respondentów zadowoleni klienci 
polecają ofertę innym turystom (2%). 

Przedsiębiorcy świadczących usługi gastronomiczne również wskazywali 
jakość jako podstawowy element atrakcyjności produktu. Systematycznie wzra-
sta liczba wymagających konsumentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, 
a jakość świadczonych usług gastronomicznych staje się dominującym czynni-
kiem pozyskiwania konsumentów.
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 Odpowiedzi nie sumują się do 100 procent, gdyż respondenci wskazywali więcej niż jedną ٭
odpowiedź.

Rys. 2. Determinanty jakości zakwaterowania
Źródło: opracowanie własne.
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 Odpowiedzi nie sumują się do 100 procent, gdyż respondenci wskazywali więcej niż jedną ٭
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Rys. 3. Efekty poprawy jakości usług przedsiębiorstw świadczących usługi zakwaterowania
Źródło: opracowanie własne.
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Rosnąca świadomość konsumencka stawia przed przedsiębiorstwami świad-
czącymi usługi gastronomiczne nowe wyzwania dotyczące: rodzaju użytych pro-
duktów, sposobów przyrządzania potraw, dostępności potraw dla konsumentów 
z problemami zdrowotnymi. Restauratorzy muszą się też zmierzyć z rosnącą 
konkurencją na rynku usług gastronomicznych. Jak zaprezentowano na rysun-
ku 4, najważniejsze w przypadku oferty gastronomicznej są następujące elemen-
ty:  czystość i schludność przedsiębiorstwa gastronomicznego (81%), smak, wy-
gląd i sposób podania potraw (74%) oraz szybkość i sprawność obsługi (64%). 
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 Odpowiedzi nie sumują się do 100 procent, gdyż respondenci wskazywali więcej niż jedną ٭
odpowiedź.

Rys. 4. Determinanty jakości usług oferowanych przez przedsiębiorstwa gastrono- 
miczne

Źródło: opracowanie własne.

Wśród determinant jakości badani wymieniali też: miłą i uśmiechniętą 
obsługę, dostosowanie do gości, regionalność i oryginalność potraw, rodzinną 
atmosferę, możliwość posłuchania muzyki na żywo, możliwość organizowania 
imprez okolicznościowych, warunki i atmosferę konsumpcji. Wskazywano rów-
nież na wielkość sali konsumenckiej, jej rozplanowanie i wyposażenie, oświe-
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tlenie i kolorystykę wnętrz, dekoracje, ogrzewanie, akustykę, poziom sanitarny, 
a także samą architekturę zakładu, szczególnie styl architektoniczny, parking, 
dojazd itp. Przedsiębiorcy zaznaczali, że turyści oczekują także usług rozrywko-
wych (regionalnych, folklorystycznych) umożliwiających nawiązanie kontaktów 
towarzyskich.
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Rys. 5. Efekty zadowolenia klientów z jakości usług przedsiębiorstw gastronomicznych
Źródło: opracowanie własne.

Jak wskazują badani przedsiębiorcy, efektem poprawy jakości jest chęć 
powtórnego skorzystania z oferty (84%) oraz wzrost obrotów handlowych właści-
ciela (45% wskazań). Rośnie również zadowolenie turystów (73% wskazań). Jak 
zaprezentowano na rysunku 5, wymieniano także osobiste powody troszczenia 
się o jakość, a wśród nich wskazano między innymi na wzrost napiwków (7%). 
Także w przypadku krajowego ruchu turystycznego jakość usług gastronomicz-
nych ma duży wpływ na ogólny standard produktu turystycznego. Obserwuje 
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się dużą dyferencjację potrzeb na usługi gastronomiczne. Turysta, udając się do 
regionu turystycznego, wnosi, obok przyzwyczajeń, także nowe potrzeby wyni-
kające z istoty turystyki. Zgłasza więc zapotrzebowanie na nowe usługi, często 
unikalne, niepowtarzalne, służące zagospodarowaniu wolnego czasu. 

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono aspekty związane z kształtowaniem jakości usług 
ze szczególnym uwzględnieniem usług gastronomicznych i noclegowych. Usługi 
te stanowią istotny element produktu turystycznego i determinują jego postrze-
ganą jakość. Jak wskazują wyniki badań, przedsiębiorcy zauważają korelację 
pomiędzy jakością oferowanych przez nich usług oraz pozytywnymi opiniami 
klientów, ich zadowoleniem, a w konsekwencji prezentowanymi przez nich 
zachowaniami lojalnościowymi. Usługodawcy zauważają również wpływ wyso-
kiej jakości oferowanych usług na poprawę wizerunku przedsiębiorstw oraz ich 
sytuacji fi nansowej. 

CREATING THE QUALITY OF THE CATERING 
AND ACCOMMODATION SERVICES 

Summary

In the article there were introduced chosen services quality aspects with reference 
to tourist enterprises. It was showed, that the quality of catering and accommodation 
services is the main component of general tourist product perception. There were intro-
duced the chosen results of investigations, relating to quality of these services in the 
presented region, especially from the entrepreneur perspective. 

Translated by Zbigniew Zontek
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W ŚWIETLE ANALIZY STRUKTURALNEJ 
RYNKU TURYSTYCZNEGO PODKARPACIA

Wprowadzenie

Dialektyczny cykl powstawania i ginięcia organizacji przypominający 
heglowskie, a nawet heraklitejskie przemijanie wszelkiej widzialnej rzeczywi-
stości, a wraz z nią każdego bytu, można dostrzec w ramach procesów ekono-
micznych i społecznych. Warunkiem tego typu obserwacji staje się założenie, że 
sprawny widz dysponuje odpowiednią aparaturą pomiarową i zbiorem pojęć, za 
pomocą których dokona transkrypcji wyników, opisu oraz archiwizacji poczy-
nionych badań w ramach danej teorii naukowej. 

W artykule podjęto próbę dokonania analizy zachowań ludzi i organizacji 
w kontekście teorii organizacji i turystyki, chcąc przyczynić się do postępu we 
wciąż nowatorskich i niedoprecyzowanych teoriach naukowych. 

Problematyka podjętych rozważań należy do interdyscyplinarnego obszaru 
teorii organizacji oraz turystyki, których dyskursywna i metodyczna eksplo-
racja zmierza w kierunku naukowego objaśnienia dialektycznego procesu 
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,,śmierci oraz narodzin” form organizacyjnych (w rozumieniu ogólnej kategorii, 
a nie akcydensu) w oparciu o podejście idiografi czne, w ramach analizy rynku 
turystycznego. 

Na współczesnym rynku usług turystycznych i w literaturze przedmiotu 
wyróżnia się trzy rodzaje podmiotów gospodarczych świadczących usługi tury-
styczne, to jest: organizatorów turystyki, agentów i pośredników turystycznych. 
Należy zauważyć, że wśród tych ostatnich widoczna jest wyraźna tendencja 
zanikowa. Regres tej formy organizacyjno-prawnej w gospodarce turystycznej 
prowadzi do jej transformacji w formę wszechstronniejszą, a zatem nie tak jedno-
kierunkowo wyspecjalizowaną oraz w mniejszym stopniu podatną na gwałtowne 
i nieprzewidywalne procesy rynkowe, jakim jest organizator turystyki. Autorzy 
niniejszego artykułu zamierzając udowodnić postawioną tezę, czynią z niej tym 
samym motyw podjętej analizy naukowej. 

1. PRZEMIANA POŚREDNICTWA NA RYNKU TURYSTYCZNYM 
PODKARPACIA

Źródeł zaobserwowanej transformacji należy się dopatrywać w proadapta-
cyjnym procesie eskalacji konkurencyjności poprzez podniesienie atrakcyjności 
usługowej, bowiem poszerzanie jej spektrum i bogatsza oferta produktowa są 
przykładem adaptacji przedsiębiorstw do stale aktualizujących się potrzeb rynku. 
Egoizm ukryty w wysokiej specjalizacji usług i zdystansowaniu etycznym do 
jakości obsługi klienta sprawiły, że rynek odrzucił indolentną ofertę krótko-
wzrocznych przedsiębiorców. 

Inspiracją stał się dla autorów fakt tego, że 
Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośred-

ników Turystycznych (CEOTiPT) w roku 2010 na terenie województwa podkar-
packiego działało 138 przedsiębiorców wpisanych do rejestru jako ,,organizator/
pośrednik” lub ,,pośrednik”. W ramach tej liczby aż 57 fi rm jest już nieaktywnych. 
Dane te zainspirowały autorów niniejszego opracowania do podjęcia analizy, 
w wyniku której zamierzają dowieść, że do grupy nieczynnych przedsiębiorstw 
należą te, działające w oparciu o tworzenie prostej relacji handlowej. W świetle 
przytoczonych przesłanek sformułowano następującą tezę: formy organizacyj-
ne o wysokim stopniu specjalizacji funkcjonalnej (typu fi rma pośrednictwa tury-
stycznego) działające w oparciu o pośrednictwo turystyczne – jako nieadekwatne 
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(utylitarystycznie, etycznie i marketingowo) do potrzeb rynkowych – zostają wy-
pierane (zastępowany) przez formę efektywniejszą pod względem adaptacyjnym, 
to jest organizatora turystyki.

2. ISTOTA POŚREDNICTWA USŁUG W TURYSTYCE

Działalność związana z pośrednictwem w zakresie usług turystycznych zo-
stała zapoczątkowana w czasach industrializacji i urbanizacji jako wynik wzrostu 
stopy życiowej społeczeństwa, instytucjonalizmu czasu wolnego, a także kon-
sumpcjonizmu i rozwoju społecznych potrzeb klienta. Pozostałe czynniki, które 
wpłynęły na upowszechnienie pośrednictwa w tym zakresie to: ewolucja organi-
zacji i marketingu w podaży usług, innowacje w regulacjach prawnych dotyczą-
cych przekraczania granic czy wreszcie globalizacja gospodarki. Formy świad-
czenia usług pośrednictwa ewoluowały od tradycyjnych usług personalnych do 
obsługi klienta za pomocą Internetu. Zapotrzebowanie na usługi pośrednictwa 
wiąże się zarówno z popytem na dobra i usługi turystyczne cząstkowe, takie jak 
na przykład usługi noclegowe czy transportowe, jak i z podażą tych dóbr i usług. 
Ponadto zaistniały odpowiednie warunki, które zdecydowały o skali oraz zróżni-
cowaniu wewnętrznym popytu i podaży, doprowadzając do wyodrębnienia spe-
cjalnej działalności gospodarczej, która zajęła się pośrednictwem na rynku tury-
stycznym1. Według A. Koniecznej-Domańskiej proces pośrednictwa w turystyce 
to: usługa pośrednictwa w branży turystycznej polegająca na stworzeniu kontak-
tu handlowego między producentami usług turystycznych (o charakterze cząst-
kowym lub kompleksowy) a nabywcami tych usług2. Należy podkreślić, że po-
średnictwo turystyczne utożsamiane jest z działalnością biur podróży w stopniu, 
który sprawia wrażenie ich równoważności znaczeniowej. Wyłożone rozumienie 
pośrednictwa turystycznego jako wyłącznego przymiotu biur podróży elimino-
wałoby z tej kategorii organizatorów i agentów turystycznych, którzy wszakże 
pełnią rolę pośredników. Różnica jednak polega na tym, że zakres świadczonych 
przez nich usług w przypadku organizatorów turystyki znacznie przekracza tra-
dycyjnie i jednowymiarowo pojmowaną ich rolę, polegającą na skontaktowaniu 
stron kontraktu.

1  P. Yale, Działalność touroperatorska, Wydawnictwo ,,Wiedza i Życie”, Warszawa 2001, s. 9.
2  A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1999, s. 26.
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Przedmiotem pośrednictwa turystycznego są expressis verbis usługi tu-
rystyczne. Mianem usługi turystycznej B. Meyer określa: społecznie pożyteczne 
czynności służące zaspokojeniu materialnych i niematerialnych potrzeb turys -
tycznych człowieka. Odnoszą się one zarówno do obsługi osoby turysty (potrze-
by materialne, np. komunikacyjne, noclegowe), jak i jego osobowości (potrze-
by duchowe, np.: kulturalno-rozrywkowe)3. Jak powszechnie wiadomo, usługi 
turys tyczne świadczone są przez: biura podróży, zakłady hotelarskie, zakłady 
gastronomiczne, przedsiębiorstwa transportu turystycznego, przedsiębiorstwa 
uzdrowiskowe, jednostki zajmujące się informacją oraz promocją turystyczną, 
a także fi rmy oferujące usługi kulturalne, rozrywkowe, oświatowe itp. 

2.1. Typy organizacji rynkowych w turystyce

Jak już wspomniano, na polskim rynku turystycznym działają trzy typy or-
ganizacji świadczących usługi turystyczne, a mianowicie: organizator turystyki 
(touroperator), pośrednik turystyki i agent turystyczny4. Warto określić charakte-
rystyczne cechy każdej z tych form organizacyjnych i ich funkcje rynkowe.

Mianem organizatora turystyki określa się przedsiębiorcę organizującego 
imprezę turystyczną. Organizator turystyki występuje we własnym imieniu jako 
usługodawca względem klientów, tj. osób zawierających umowy o świadczenie 
imprez turystycznych lub uprawnionych do korzystania z tych imprez na podsta-
wie umowy zawartej przez inną osobę5. Touroperator ma za zadanie dbać o prawi-
dłowy przebieg imprezy, odpowiedni standard świadczonych usług, jak też roz-
liczenie z dostawcami usług. Powinien posiadać wpis do rejestru organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, a także zezwolenie na prowadzenie tego 
typu działalności. 

Mianem pośrednika turystycznego określa się przedsiębiorcę wykonującego 
na zlecenie klienta czynności faktyczne i prawne związane z zawieraniem umów 
o świadczenie usług turystycznych. Pośrednik turystyczny pośredniczy w za-
wieraniu umów na zlecenie klienta, a zatem działa w interesie klienta, często 
bezpośrednio w jego imieniu i nie może być związany umową  agencyjną czy 
działać w interesie drugiej strony umowy, np. organizatora turystyki lub innego 

3  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 243.

4  Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 223.
5  Ibidem, s. 224.
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usługodawcy6. Jego zadaniem jest dbanie o interesy klienta i działanie na jego 
korzyść, np. poprzez negocjacje cenowe. Pośrednik turystyczny nie ponosi jed-
nak odpowiedzialności za jakość usług zaoferowanych i sprzedanych przez pro-
ducenta (np. właściciela pensjonatu). W praktyce jego rola ogranicza się jedynie 
do obsługi kontaktu handlowego między oferentem i klientem, a w związku z tą 
biernością staje się nieefektywna i nieatrakcyjna w odniesieniu do aktualnych 
wymagań rynku.

Agent turystyczny to przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym 
pośredniczeniu, zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz 
organizatorów turystyki mających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usłu-
godawców7. Podmiot ten wykonuje usługi pośredniczenia w imieniu organizatora 
turystyki na zasadzie umowy agencyjnej, zdarzają się jednak okoliczności, w któ-
rych agent turystyczny wchodzi w rolę organizatora turystyki8.

2.2. Relacje rynkowe w gospodarce turystycznej

Współdziałanie i konkurowanie fi rm na rynku turystycznym przyjmuje naj-
częściej postać relacji formalnych, które ze swej istoty przybierają kształt praw-
ny, regulujący ich funkcjonowanie. Przedsiębiorstwa turystyczne współpracują 
(koegzystują) na podstawie zawartych między sobą umów, do których zwykle 
zalicza się umowy: agencyjną, franchisingową, czarterową oraz allotmentową9. 

Dla umowy agencyjnej charakterystyczne jest, że agent przyjmujący zlece-
nie zobowiązuje się pośredniczyć w zawieraniu umów z klientami na rzecz zle-
ceniodawcy. Jest to najpopularniejszy typ umowy zawierany pomiędzy klientem 
indywidualnym (lub instytucjonalnym) a danym podmiotem gospodarczym (np. 
biurem podróży), planującym realizację odpowiedniej usługi turystycznej (np. 
wycieczkę). 

W ramach umowy franchisingowej system sprzedaży towarów, usług czy 
technologii opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy odrębnymi fi nansowo, 
organizacyjnie i prawnie przedsiębiorcami, to jest franczyzodawcą i franczyzo-
biorcą. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest redukcja kosztów i ryzyka dzięki 

6  Obsługa ruchu..., s. 238.
7  Ustawa z dni 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU 2004, nr 223, poz. 2268.
8  Ibidem.
9  Obsługa ruchu..., s. 236.
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transferowi zasobów: informacyjnych, technologicznych, fi nansowych, marke-
tingowych lub innych do fi rmy rozpoczynającej działalność. W dłuższej per-
spektywie powstała w takim układzie zależność skłania fi rmę do działań separa-
cyjnych, umożliwiających osiągnięcie pozycji autonomicznej wobec rodzimego 
układu organizacyjno-prawnego. 

Umowa czarterowa zasadza się na mechanizmie, w którym zamawiający 
zakupił u sprzedającego uprzednio określoną liczbę usług w określonym terminie 
i standardzie za z góry uzgodnioną kwotę. Ceny przy umowie czarterowej powin-
ny być z zasady niższe niż przy innej formie zamówienia. W ramach tej umowy 
nie są możliwe zwroty zamówionych usług.

W myśl umowy allotmentowej przedsiębiorstwo turystyczne (np. hotelar-
skie) pozostawia określoną liczbę jednostek produkcyjnych (np. miejsc noclego-
wych) w danym wymiarze czasu (np. szczycie sezonu turystycznego) do dyspo-
zycji fi rmy (np. organizatora turystyki), bez względu na wysokość sprzedaży (np. 
realnego obłożenia miejsc w hotelu).

3. METODYKA BADAŃ WŁASNYCH

Analizą badawczą objęto 19 powiatów województwa podkarpackiego10, 
przedmiotem badań czyniąc 138-elementową grupę podmiotów zarejestrowa-
nych w spisie CEOTiPT łącznie z 59 fi rmami, do których odnosi się następująca 
adnotacja urzędowa: zawieszenie działalności gospodarczej; cofnięcie zezwole-
nia; wygaśnięcie zezwolenia; wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy – decyzją 
Marszałka województwa Podkarpackiego. Jako materiał źródłowy posłużyły: 
dane statystyczne, publikacje branżowe, dokumentacja formalna i Internet. Pro-
jekt zrealizował trzyosobowy zespół badawczy w ramach pracy dyplomowej 
P. Kwiatkowskiego11.

W efekcie poczynionych spostrzeżeń i implikacji teoretycznych oraz w celu 
zweryfi kowania przywoływanej tezy zdecydowano się postawić trzy pytania ba-
dawcze: 

10  W badaniach nie uwzględniono powiatów: ropczycko-sędziszowskiego oraz strzyżowskiego, 
gdyż przedsiębiorcy z tego terenu nie fi gurują w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych. 

11  P. Kwiatkowski, Analiza strategiczna rynku pośredników turystycznych na przykładzie woje-
wództwa podkarpackiego, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. Kazimierza Mrozowicza, 
Biblioteka PWSZ w Jarosławiu.
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1. Jakie są przyczyny zjawiska entropii mechanizmu pośrednictwa usług tu-
rystycznych?

2. Jakie czynniki wpływają na proces regresu tradycyjnej formy pośredniczenia 
w zakresie usług turystycznych?

3. Jak przedstawia się aktualna struktura rynku organizatorów i pośredników 
turystycznych na regionalnym rynku turystycznym Podkarpacia?

4. IMPLIKACJE TEORETYCZNE I WNIOSKI PRAKTYCZNE

Na terenie Podkarpacia przedsiębiorcy trudniący się wyłącznie pośrednic-
twem stanowią zaledwie 3,7%, zaś podmioty zajmujące się zarówno pośrednic-
twem, jak i organizacją imprez turystycznych – aż 96,3% (rys. 1). Należy dodać, 
że w grupie organizatorów turystycznych występują czasem agenci, działający 
głównie jako pośrednicy turystyczni. Wielkość podaży usług pośredniczenia 
w turystyce przedstawiono w tabeli 1. 
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Rys. 1. Dualna struktura podmiotów turystycznych działających w poszczególnych 
powiatach województwa podkarpackiego (%) 

Źródło: opracowanie własne.
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Największą liczbę podmiotów pośrednictwa usług turystycznych w stosun-
ku do liczby mieszkańców odnotowano w następujących powiatach wojewódz-
twa podkarpackiego: bieszczadzkim, rzeszowskim i leskim. Najmniej mieszkań-
ców na jedną fi rmę przypada w powiatach: leżajskim, dębickim i krośnieńskim 
(tab. 2). 

Tabela 1

Liczba usługodawców turystycznych na tle liczby ludności 
i powierzchni powiatów Podkarpacia na rok 2009

Lp. Powiat Organizator/
pośrednik Pośrednik Powierzchnia w km² Liczba 

ludności

1. bieszczadzki 4 – 1138,17 22 268
2. dębicki 2 – 776,36 132 429
3. jarosławski 2 – 1029,15 122 175
4. jasielski 3 1 830,41 114 657
5. krościeński 11 1 722,53 77 675
6. leski 3 – 834,48 27 222
7. leżajski 1 – 583,01 69 251
8. lubaczowski 1 – 1308,21 57 267
9. łańcucki 4 – 51,95 77 517
10. mielecki 5 1 880,21 135 518
11. niżański 4 – 785,58 67 077
12. przemyski 3 – 1213,73 71 147
13. rzeszowski 21 – 1218,8 172 941
14. sanocki 6 – 1225,12 94 622
15. stalowowolski 4 – 832,92 109 480
16. tarnobrzeski 5 – 520,02 84 294

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuletyn statystyczny województwa podkar-
packiego, GUS.

Przedstawione dane wskazują na znacznie zróżnicowanie aktywności 
gospodarczej w zakresie turystyki na terenie powiatów województwa podkarpac-
kiego. Dominującą rolę odgrywają ośrodki o lokalizacji atrakcyjnej turystycznie 
(Bieszczady) i znaczeniu administracyjno-kulturalno-handlowym (Rzeszów jako 
stolica Podkarpacia). 
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Tabela 2

Liczba mieszkańców przypadająca na jednego pośrednika turystycznego działającego 
na Podkarpaciu w roku 2009

Lp. Powiat Liczba mieszkańców przypadająca 
na jednego pośrednika 

1. bieszczadzki 5 567,00
2. dębicki 66 214,50
3. jarosławski 61 087,50
4. jasielski 28 664,25
5. krościeński 6 472,92
6. leski 9 074,00
7. leżajski 69 251,00
8. lubaczowski 57 267,00
9. łańcucki 19 379,25
10. mielecki 22 586,30
11. niżański 16 769,25
12. przemyski 23 715,67
13. rzeszowski 8 235,28
14. sanocki 15 770,33
15. stalowowolski 27 370,00
16. tarnobrzeski 16 858,80

Źródło: opracowanie własne.

Nieco ciekawsze poznawczo i istotniejsze wobec falsyfi kacji postawionej 
hipotezy wnioski sformułowano na podstawie analizy wyników badań w zakre-
sie korelacji formy organizacyjnej i nasilenia zjawiska zaniechania prowadzenia 
działalności gospodarczej. Nie mają one jednak zasadniczego znaczenia, gdyż 
liczba podmiotów o specyfi kacji czystego pośrednictwa usług turystycznych 
jest znikoma. Na chwilę obecną na Podkarpaciu zarejestrowanych jest siedmiu 
pośredników (tab. 3). Okazuje się, że przedsiębiorcy, którzy trudnili się (zostali 
wykreśleni z ewidencji) wyłącznie pośrednictwem stanowili niemal 12% grupy, 
natomiast fi rmy zajmujące się pośrednictwem oraz organizacją imprez turystycz-
nych osiągnęły wielkość ok. 90% ogółu. Dziwi, że największą liczebność w tym 
zakresie odnotowano w mieście wojewódzkim, nie zaś w miastach powiatowych. 
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Na obecnym etapie badań zależność ta jest trudna do wyjaśnienia i wymaga 
odrębnej eksploracji. 

Tabela 3

 Liczebność podmiotów gospodarczych wykreślonych z CEOTiPT na rok 2009

Lp. Powiat Organizator/Pośrednik Pośrednik

1. brzozowski 3 –
2. dębicki 3 –
3. jarosławski 1 –
4. kolbuszowski 1 –
5. krośnieński 6 2
6. leski 1 –
7. łańcucki 1 –
8. mielecki 1 –
9. niżański 2 –

10. przemyski 5 1
11. przeworski 2 –
12. rzeszowski 17 2
13. sanocki 1 2
14. stalowowolski 3 –
15. tarnobrzeski 3 –

Źródło: opracowanie własne.

W powiatach: brzozowskim, kolbuszowskim oraz przeworskim obecnie nie 
funkcjonuje żaden przedsiębiorca wpisany do CEOTiPT jako, organizator/po-
średnik lub zajmujący się tylko pośrednictwem w branży turystycznej. Jedynie 
w czterech powiatach (bieszczadzkim, jasielskim, leżajskim oraz lubaczowskim) 
nie nastąpiła zmiana liczby funkcjonujących przedsiębiorców, którzy zajmują się 
działalnością w branży turystycznej (tab. 4).

     Największą liczbę przedsiębiorców wpisanych do CEOTiPT odnotowano 
w powiecie rzeszowskim. Tutaj też nastąpiła największa zmiana liczby działa-
jących przedsiębiorców na skutek decyzji marszałka województwa podkarpac-
kiego w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej (w wyniku cofnięcia lub 
wygaśnięcie zezwolenia czy też na wniosek przedsiębiorcy). W powiecie tym 
działalności zaniechało aż 19 przedsiębiorców. Zaobserwowano też, że w pięciu 



59Geneza i agonia organizacji...

powiatach uznawanych za atrakcyjne turystycznie występuje najmniejsza liczba 
przedsiębiorców wpisanych do CEOTiPT (powiaty: leżajski, lubaczowski, dę-
bicki, jarosławski, przemyski). Aktywne fi rmy zajmujące się wyłącznie pośred-
nictwem występują jedynie w trzech powiatach, to jest: jasielskim, krośnieńskim 
oraz mieleckim. 

Główne przyczyny spadku liczby aktywnych przedsiębiorców wpisanych 
do CEOTiPT to, jak już wspomniano: cofnięcie zezwolenia, jego wygaśnięcie 
i wykreślenie na wniosek przedsiębiorcy. Na taką sytuację wpływa koniunktura 
gospodarki państwa i świata, a także sytuacja społeczno-demografi czna woje-
wództwa i poszczególnych powiatów. 

Tabela 4

 Aktywne i nieaktywne podmioty z zakresu usług pośredniczenia na Podkarpaciu 
na rok 2009

Lp.
Aktywni Nieaktywni

powiat organizator/pośrednik pośrednik organizator/ 
pośrednik pośrednik

1. bieszczadzki 4 – – –
2. brzozowski – – 3 –
3. dębicki 2 – 3 –
4. jarosławski 2 – 1 –
5. jasielski 3 1 – –
6. kolbuszowski – – 1 –
7. krościeński 11 1 6 2
8. leski 3 – 1 –
9. leżajski 1 – – –
10. lubaczowski 1 – – –
11. łańcucki 4 – 1 –
12. mielecki 5 1 1 –
13. niżański 4 – 2 –
14. przemyski 3 – 5 1
15. przeworski – – 2 –
16. rzeszowski 21 – 17 2
17. sanocki 6 – 1 2
18. stalowowolski 4 – 3 –
19. tarnobrzeski 5 – 3 –

Źródło: opracowanie własne.
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W rezultacie przeprowadzonej analizy idiografi cznej sformułowano kil-
ka implikacji, które stanowią równocześnie odpowiedź na postawione pytania 
badawcze:
1. W strukturze rynku usług turystycznych w województwie podkarpackim do-

minującą rolę odgrywają formy organizacyjne pełniące wzbogacony pakiet 
pośrednictwa usług turystycznych – organizatorzy turystyczni. Taki stan rze-
czy spowodowany jest ogniskowaniem uwagi grup docelowych na komplet-
nym asortymencie i potrzebie bezpieczeństwa oraz komfortu.

2. Firmy z zakresu typowego pośrednictwa usług turystycznych ze względu na 
jednostronność, monotematyczność, a tym samym anachroniczność oferty 
handlowej oraz brak kontroli nad procesem i produktem końcowym utraci-
ły zdolność kształtowania jakości usługi, a tym samym zaufanie klientów 
i atrakcyjność asortymentową.

3. Czynnikiem przewagi konkurencyjnej i źródłem genezy innowacyjnych form 
organizacyjnych świadczących usługi turystyczne staje się dywersyfi kacja 
struktur, produktów i segmentów rynku, a więc rodzaj transfuzji wysłużonych 
metod zarządzania na rzecz podejść innowacyjnych. Pozbawiona elastyczno-
ści specjalizacja funkcji i usług prowadzi organizację działającą w stale ewo-
luującym środowisku społeczno-gospodarczym do inercji, powolnej zapaści 
i nieuchronnego upadku.

4. Mechanizmem doskonalącym rynek i organizację jest proces zmiany, który 
ze względu na swój traumatyczny personalnie charakter i trudną do opano-
wania konieczność adaptacyjną postrzegany jest jako źródło zagrożeń. Zja-
wiska ekonomiczne są racjonalne, stąd winno się wyeliminować ze słownika 
gospodarki insynuacje na temat impersonalnego uwarunkowania aktywno-
ści człowieka i grupy. Impersonalizm jest złudzeniem, które trzeba usunąć 
z katalogu przyczyn postępu i regresu, jakimi zwykło się tłumaczyć zdarze-
nia społeczno-gospodarcze, a zacząć każdorazowo przypisywać sprawstwo 
(odpowiedzialność) konkretnej osobie, grupie czy społeczności. Gospodarkę 
tworzą realne i bardzo konkretne podmioty, których przetrwanie w warun-
kach zaawansowanej technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie gry 
rynkowej wymaga permanentnej analizy strategicznej i odważnych decyzji 
rynkowych.
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5. Warto zaktualizować problemy badawcze teorii turystyki i dokonać rewizji 
dotychczasowych poglądów, co pozwoli wyznaczyć nowe horyzonty wie-
dzy, a na tej podstawie wskazać praktyce gospodarczej logiczne, utylitarne 
i efektywne metody oraz środki walki konkurencyjnej polskiej gospodarki 
turystycznej z trudnym rywalem korporacyjnym.

Podsumowanie

Jak sama nazwa wskazuje, podmiot trudniący się pośrednictwem w branży 
turystycznej jedynie pośredniczy na zlecenie klienta w procesie zawierania 
umowy o świadczenie konkretnych usług z zakresu turystyki, dlatego też w prak-
tyce nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za nienależyte lub całkowite 
niewykonanie zobowiązań wynikających z podpisanej umowy między klientem 
a organizatorem turystyki lub producentem końcowym. W czasach wielu skan-
dali, w których często uczestniczyły podmioty świadczące usługi turystyczne 
i pośredniczące w nich, kwestia odpowiedzialności za jakość produktu oraz etyka 
handlowa stały się kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego fi rmy. Klienci 
w swych wyborach konsumenckich odrzucają oferty, które nie zaspokajają jednej 
z ich podstawowych potrzeb, to znaczy egzystencjalnej potrzeby bezpieczeństwa 
i poczucia komfortu, odrzucając na margines propozycje, których oferent spra-
wia wrażenie niezainteresowanego jakością produktu i usługi fi nalnej. 
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ORIGIN AND DISAPPEARANCE  OF THE ORGANIZATION.
STUDY OF LOSS OF TRAVEL AGENCIES IN THE LIGHT 

OF STRUCTURAL ANALYSIS OF THE TOURISM MARKET 
OF PODKARPACIE

Summary

In today’s market of tourist services and literature distinguishes three types 
of operators providing travel services, among which generally refers to tour operators, 
travel agencies. Last, as a separately functioning until recently, organizational form, show 
a clear trend actually quite atrophic. Setback of that legal form in the tourism economy 
makes it in turns into a more versatile, and thus less unidirectionally specialized and less 
prone to rapid and unpredictable market processes, organizational form – the organizer 
of tourism. The authors of this article intending to prove the thesis bet, make it the same 
theme taken by scientifi c analysis.

Translated by Kazimierz Mrozowicz
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BARIERY WPROWADZANIA INNOWACJI 
W OBIEKTACH NOCLEGOWYCH TURYSTYKI 

NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Wprowadzenie

Turystyka wiejska odgrywa znaczącą rolę w wielofunkcyjnym rozwoju 
obszarów wiejskich. Podlega ona ciągłym zmianom i szybkiemu rozwojowi, 
który jest determinowany między innymi przez spadek atrakcyjności miast 
(wzrost przestępczości, zanieczyszczenie środowiska, anonimowość społeczna), 
poprawę wiejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost aktywności 
społeczności lokalnych oraz powszechne stosowanie działań z zakresu marke-
tingu w odniesieniu do wiejskich produktów i regionów1.

W bazie noclegowej na obszarach wiejskich dominują podmioty określane 
jako mikro i małe o charakterze rodzinnym. Zalicza się do nich przede wszystkim 
gospodarstwa eko- i agroturystyczne2, pensjonaty oraz pokoje gościnne, a tak-
że kempingi. Jednym z podstawowych warunków koniecznych do ich rozwoju 
i podnoszenia konkurencyjności jest wprowadzanie nowych rozwiązań. W dobie 

1  J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, 
Poznań 2001, s. 31–32.

2  Należy zauważyć, że pojęcie przedsiębiorstwa w literaturze określone jest niejednoznacznie, 
a w ustawie z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie podano stricte defi nicji 
przedsiębiorstwa, DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
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globalizacji innowacyjność, stanowiąc siłę napędową postępu (...), gwarantuje 
przedsiębiorstwom istnienie i możliwość dalszego rozwoju3.

Znaczenie procesów innowacyjnych w turystyce wymaga zwrócenia uwagi 
nie tylko na czynniki, które je determinują, ale także – a może przede wszystkim 
– na te, które je ograniczają. Podstawowym celem artykułu jest więc identyfi kacja 
głównych barier utrudniających wprowadzanie nowych rozwiązań w obiektach 
noclegowych turystyki. Ograniczenia innowacyjności zostały zidentyfi kowa-
ne w podmiotach świadczących usługi noclegowe na obszarze gminy miejsko-
-wiejskiej Wleń powiatu lwóweckiego. W opracowaniu zaprezentowano także 
badania ankietowe na temat barier rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 
prowadzone między innymi przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 
Gospodarki.

1. ISTOTA I RODZAJE INNOWACJI

W literaturze przedmiotu pojęcie „innowacja” ma szeroki i często interpre-
towany w dość dowolny sposób zakres znaczeniowy. Jedni termin ten rezerwują 
na określenie nowych rozwiązań, niestosowanych dotąd przez nikogo. Zdaniem 
innych, innowacje to wszelkie zmiany w stosunku do stanu poprzedniego. Zwo-
lennikiem tego drugiego podejścia jest między innymi E.M. Rogers, określając 
omawianym terminem wszystko, co ludzie postrzegają jako nowe, niezależnie od 
obiektywnej nowości danego usprawnienia4.

Według Komisji Europejskiej innowacja to „udana produkcja, asymilacja 
i wykorzystanie nowości w dziedzinie ekonomicznej i społecznej”5. W szerszym 
znaczeniu omawiane pojęcie defi niowane jest jako „całokształt działań nauko-
wych, technologicznych, organizacyjnych, fi nansowych i handlowych, które pro-

3  K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 37.

4  R. Przeorek-Smyka, Wybrane źródła fi nansowania innowacji w przedsiębiorstwach turys-
tycznych w Polsce, w: Gospodarka a Środowisko. Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności 
regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 29, 
UE, Wrocław 2008, s. 130.

5  R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przed-
siębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, w: Mechanizmy i obszary 
przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difi n, Warszawa 2007, s. 316.



65Bariery wprowadzania innowacji...

wadzą bądź mają prowadzić do wdrażania nowych lub udoskonalonych produk-
tów lub procesów”6. 

Odnosząc pojęcie innowacji do przedsiębiorstwa turystycznego, w tym 
również świadczącego usługi noclegowe, można je rozumieć jako: tworzenie lub 
modyfi kowanie procesów, wyrobów, technik i metod działania, które postrzegane 
są przez dany podmiot jako nowe oraz postępowe w danej dziedzinie i prowadzą 
do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów będących w jego dyspo-
zycji7. Z powyższej defi nicji wynika techniczny, ekonomiczny i organizacyjny 
charakter innowacji, przy czym należy podkreślić, że innowacje technologiczne 
są skutkiem postępu naukowo-badawczego, a organizacyjne  wynikają z przed-
siębiorczości.

Innowacje dzielone są według rozmaitych kryteriów. Departament Analiz 
i Prognoz Ministerstwa Gospodarki w raporcie dotyczącym badania trendów 
rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)8 wskazuje trzy 
grupy innowacji, to jest:
− produktowe – polegają na wprowadzeniu nowego lub istotnie ulepszonego 

produktu9 lub usługi, na przykład: usług żywieniowych, wypożyczania sprzę-
tu turystyczno-rekreacyjnego (np. rowerów, kajaków, nart), sprzedaży za po-
średnictwem Internetu, obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku, 
nauki prac w gospodarstwie agroturystycznym, organizacji czasu wolnego 
(np. ognisk, zabaw dla dzieci), wytwarzania i/lub sprzedaży pamiątek, wy-
korzystywanie do wytwarzania dotychczasowych produktów ekologicznych 
komponentów (np. posiłków);

− procesowe – odnoszą się do zastosowania nowych lub istotnie ulepszonych 
metod wytwarzania produktu (świadczenia usługi) łącznie z metodami (sys-
temami) ich dostawy (np. dostosowywanie godzin posiłków do indywidual-
nych preferencji gości). Obejmują one zmiany w wyposażeniu lub organiza-
cji świadczenia bądź kombinacje tych zmian;

6  K. Ćwik, W. Szumowski, Globalizacja a transfer nowych technologii, w: Zmiana warunkiem 
sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław 2002, s. 94.

7  J. Penc, Innowacje i zmiany w fi rmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, 
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 143.

8  Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2009 roku, Mi-
nisterstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2010, www.mg.gov.pl. 

9  W. Janasz i  K. Kozioł dzielą innowacje produktowe na dwie grupy: istotnie nowe produkty 
i innowacje produktowe ulepszające; por. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 20.
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− nietechnologiczne – to głównie innowacje organizacyjne i menedżerskie, 
takie jak: wdrażanie nowych technik zarządzania, wprowadzanie nowych 
lub istotnie ulepszonych technik organizacyjnych, strategii działania marke-
tingowego (np. sposobu obsługi klienta, reklamy własnej oferty).

W obiektach noclegowych turystyki trudno jest oddzielić innowacje pro-
duktowe od innowacji procesowych. Wynika to zasadniczo z niematerialności 
usług turystycznych oraz jednoczesności ich świadczenia i konsumpcji. Wśród 
podstawowych obszarów wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach turys-
tycznych należy wskazać:
– wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów, świadczenie 

nowych usług;
– zastosowanie nowych metod i technik świadczenia usług, sprzedaży oferty 

turystycznej (np. wprowadzenie internetowego systemu rezerwacji i sprzeda-
ży usług czy zastosowanie działań z zakresu telemarketingu);

– zdobycie nowego rynku zbytu dla proponowanej oferty, wdrożenie nowych 
rozwiązań organizacyjnych (np. outsourcing pracowników);

– zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (tzw. innowacje menedżerskie), na 
przykład: wdrożenie systemu zarządzania jakością bądź prowadzenie badań 
marketingowych za pomocą ankiet internetowych;

– zastosowanie nowoczesnych urządzeń, technologii bądź materiałów;
– kształtowanie nowych relacji z otoczeniem (np. wprowadzanie i uczestnicze-

nie w nowych formach kooperacji z innymi przedsiębiorstwami turystyczny-
mi, a także jednostkami samorządu gospodarczego w turystyce i samorządu 
terytorialnego).

3. UWARUNKOWANIA WPROWADZANIA INNOWACJI 
W OBIEKTACH NOCLEGOWYCH TURYSTYKI

Decyzje dotyczące wprowadzania innowacji w obiektach noclegowych tu-
rystyki uzależnione są od wielu czynników: psychologicznych, socjologicznych, 
historycznych, organizacyjnych czy ekonomicznych. Są one kategorią dynamicz-
ną, podlegającą ciągłym zmianom w czasie. Próbę identyfi kacji i systematyzacji 
omawianych czynników podjął S. Kasprzak, budując piramidę uwarunkowań 
(rys. 1). 
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Niezależnie od zaprezentowanej na rysunku 1 hierarchii czynników innowa-
cyjności, w literaturze przedmiotu występuje wiele klasyfi kacji szczegółowych, 
które są niejednorodne i dokonywane według różnych kryteriów podziału.

Prawa przyrody 

Stan wiedzy naukowej 

Stan wiedzy technicznej 

Wymagania u ytkowników 

Stan bazy materia owo-technicznej 

Poziom organizacyjny 

Czynniki ekonomiczne 

Czynniki socjologiczne 

Czynniki spo eczno- 
-polityczne 

Czynniki psychologiczne 

Rys. 1. Piramida uwarunkowań procesów innowacyjnych
Źródło: W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności..., s. 42.

Najczęściej jednak czynniki innowacyjności dzielone są ze względu na miej-
sce ich występowania. Przykładowe grupy determinant aktywności innowacyjnej 
przedsiębiorstw opracowane przez różnych autorów zamieszczono w tabeli 1. 
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Tabela 1

Klasyfi kacje czynników warunkujących aktywność innowacyjną przedsiębiorstw

Autor Czynniki główne Czynniki szczegółowe

M. Osęka,
J. Wipijewski

wewnętrzne
− predyspozycje psychiczne człowieka, 

w tym m.in.:
• motywacje
• twórczą aktywność

zewnętrzne

− klimat społeczno-polityczny
− regulatory pozaekonomiczne (system organiza-

cyjny, normy prawne, nakazy administracyjne)
− procesy usługowe (w tym system badań nauko-

wych, informacji naukowo-technicznej, ekono-
micznej, organizacyjnej, system kształcenia)

− regulatory ekonomiczne (m.in.: instrumenty 
pobudzania, system fi nansowania, planowania, 
rachunek ekonomiczny)

A. Francik,
A. Pocztowski

wewnętrzne 
(endogeniczne)

− siła fi nansowa przedsiębiorstwa
− wielkość fi rmy (teoretycznie im większa fi rma, 

tym bardziej innowacyjna)
− wyczucie rynku
− ciągłość kierownictwa/kierowania (wyznacza 

horyzont wprowadzanych innowacji)
− gotowość i motywacja do podejmowania ryzyka
− wysokość progu wejścia na rynek

zewnętrzne
(egzogeniczne)

− konkurencja na rynku
− tempo postępu technicznego
− tendencje wzrostowe rynku
− koniunktura
− zakres wpływu państwa na gospodarkę

H. Mizgajska

polityka państwa 
i infrastruktura

− system podatkowy
− polityka kredytowa
− prawo o ochronie środowiska
− wsparcie rządu
− infrastruktura wspierająca biznes

ekonomia
− konkurencja
− koszty wdrożeń
− ryzyko wdrożeń
− cechy rynku 

przedsiębiorstwo

− rodzaj strategii i fi rmy
− mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
− wykształcenie właściciela
− kwalifi kacje pracowników
− zasoby rzeczowe i fi nansowe
− wiedza o nowościach
− wiek fi rmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Osęka, J. Wipijewski, Innowacyjność 
przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1985, s. 44–45; W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty 
działalności..., s. 51–53 i 55; A. Francik, A. Pocztowski, Procesy innowacyjne, 
Wydawnictwo AE, Kraków 1991, s. 27.
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Należy zauważyć, że przedstawione w tabeli uwarunkowania wpływające 
na decyzje dotyczące inwestowania środków fi nansowych w nowe rozwiązania 
to z jednej strony obszary, w których można poszukiwać tzw. czynników rozwoju, 
a z drugiej – ograniczeń innowacyjności podmiotów gospodarki turystycznej. 
Przyjazny system podatkowy, niskie obciążenia kosztami pracy czy łatwy dostęp 
do źródeł fi nansowania sprzyjają rozwojowi podmiotów gospodarczych, a tym 
samym udoskonalaniu i wprowadzaniu zmian w ich majątku rzeczowym, orga-
nizacji pracy czy czynniku ludzkim. Niekorzystna polityka przestrzenna i stoso-
wanie instrumentów oddziaływania przez samorząd lokalny, brak gotowości do 
współpracy ze strony podmiotów na rzecz rozwoju turystyki w regionie, do tego 
niska skłonność do udzielania kredytu i wysoki jego koszt tworzą niekorzystny 
klimat do prowadzenia inwestycji i wpływają hamująco na dokonywanie zmian 
w przedsiębiorstwach turystycznych.

4. PROBLEMY WPROWADZANIA INNOWACJI 
W OBIEKTACH NOCLEGOWYCH

W celu określenia barier ograniczających wprowadzanie innowacji w obiek-
tach noclegowych turystyki na obszarach wiejskich przeprowadzono badania 
ankietowe. Objęto nimi 90% podmiotów zakwalifi kowanych do próby badaw-
czej, działających na obszarze gminy Wleń. Badanie prowadzono w latach 2009 
i 2010. Jego podstawowym zadaniem było zidentyfi kowanie czynników ograni-
czających aktywność innowacyjną badanych podmiotów. Do analizy wybrano 12 
uwarunkowań, które poddano ocenie (tab. 2).

Wyniki badań zamieszczone w tabeli 2 wskazują, że wprowadzanie nowych 
rozwiązań w podmiotach świadczących usługi noclegowe na obszarach wiejskich 
napotyka na wiele trudności o różnej sile oddziaływania. Najważniejszym czyn-
nikiem ograniczającym aktywność innowacyjną badanych podmiotów jest brak 
własnych zasobów fi nansowych. Ponad 90% badanych uznało ten czynnik za 
barierę o dużym lub średnim znaczeniu. Według ankietowanych równie istotnym 
utrudnieniem we wprowadzaniu zmian jest brak wiedzy na temat pozyskiwania 
środków fi nansowych (odpowiedziało tak 81,5% respondentów). Istotnym ogra-
niczeniem jest też przekonanie respondentów o braku potrzeby wprowadzania 
nowych rozwiązań (prawie 60% badanych uważa, że czynnik ten nie ma żadnego 
znaczenia, a co czwarty badany przypisuje mu małą rolę).
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Tabela 2

 Znaczenie czynników innowacyjności w obiektach noclegowych turystyki

Lp. Bariery innowacyjności
Odpowiedzi (%)/znaczenie 

żadne małe średnie duże

  1. brak własnych środków fi nansowych 0,00 9,99 32,34 57,67
  2. wysokie koszty wprowadzenia zmian 0,00 0,00 14,60 85,40
  3. wysokie ryzyko wprowadzenia zmian 7,00 10,44 58,26 24,30

  4. niewystarczające kompetencje i umiejętności 
(np. organizacyjne, zarządcze) 35,67 20,85 40,10 3,38

  5. brak wsparcia ze strony instytucji zewnętrz-
nych i gminy 0,00 3,45 45,60 50,95

  6. ograniczony dostęp do kredytów (zabezpie-
czenia, oprocentowanie) 0,00 9,50 65,70 24,80

  7. trudność pozyskania środków unijnych 
(procedury) 0,00 2,45 37,86 59,69

  8. brak wiedzy na temat możliwości pozyskiwa-
nia środków fi nansowych 0,00 18,50 38,70 42,80

  9. zbyt skomplikowane procedury prawne 
wprowadzania zmian 0,00 5,70 31,20 63,10

10. brak zainteresowania ze strony klientów 
nowymi rozwiązaniami 3,20           30,40 50,25 17,15

11. ograniczony dostęp do nowych rozwiązań 0,00 18,90 74,60 6,50
12. brak potrzeby wprowadzania zmian 57,30 25,60 17,10 0,00

Źródło: opracowanie własne.

Obok wewnętrznych barier ograniczających wprowadzanie innowacji 
w obiektach noclegowych turystyki duże znaczenie mają ograniczenia zewnętrz-
ne – niezależne od gestorów bazy, a znajdujące się w ich otoczeniu. Ich lista jest 
długa i – zdaniem badanych – to przede wszystkim one stanowią przeszkodę dla 
innowacyjności. Do najbardziej znaczących ograniczeń kwaterodawcy zaliczyli: 
− wysokie koszty wprowadzania zmian – 100% badanych wskazało na średni 

lub duży stopień istotności tego czynnika ograniczającego;
− zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych – według 

97,55% ankietowanych jest to ograniczenie o średnim lub dużym znaczeniu;
− brak wsparcia ze strony instytucji zewnętrznych i władz gminy, to element 

o znaczeniu średnim i dużym dla prawie 97% podmiotów.
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Należy zauważyć, że pozostałe czynniki zewnętrzne, jak na przykład dostęp 
do kredytów i nowych rozwiązań, również uznawane są przez badanych za 
bariery o dużej sile oddziaływania.

Przeprowadzone badania ankietowe są użytecznym i dość powszechnie 
wykorzystywanym źródłem informacji, jednak zastosowanie ich w praktyce 
napotyka na wiele ograniczeń. Przede wszystkim badani uważają, że czynniki 
zewnętrznych w większym stopniu utrudniają wprowadzanie innowacji niż 
czynniki wewnętrzne, a w związku z tym rzadko za bariery dokonywania zmian 
uznają niski poziom własnej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz niechęć do 
podejmowania ryzyka. 

Wyniki przeprowadzonych badań nie odbiegają od tych, uzyskanych w dro-
dze ogólnokrajowych analiz innowacyjności, prowadzonych między innymi 
przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP). Badania prowadzone przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 
Gospodarki w drugiej połowie 2009 roku wykazały, że najistotniejszym ogra-
niczeniem dla wprowadzania innowacyjnych rozwiązań jest brak możliwości 
ich sfi nansowania lub zbyt wysokie koszty ich wprowadzenia. Takiego zdania 
było 50% respondentów. Do innych barier zaliczono: zbyt duże ryzyko zwią-
zane z wdrożeniem innowacji (wskazał na nie co czwarty ankietowany), brak 
zainteresowania nowymi produktami/usługami ze strony klientów/odbiorców 
(20% wskazań)10.

Nieco inne bariery zidentyfi kowano w badaniach ankietowych prowadzo-
nych przez PARP w latach 2001–2002. Wśród najważniejszych przeszkód dla 
wprowadzania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w grupie czynników 
wewnętrznych wymieniono: brak wykwalifi kowanej kadry oraz odpowiedniej 
infrastruktury technicznej, zaś w grupie uwarunkowań zewnętrznych – nie-
wystarczającą ofertę instytucji naukowo-badawczych oraz brak instrumentów 
transferu technologicznego11. 

W raporcie za lata 2007–2008 PARP wyróżnia następujące ograniczenia, 
jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji w polskich fi rmach12:

10  Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców drugiej połowie 2009 roku, 
nr 1/2010, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010, s. 24.

11  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2001–2002, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 233.

12  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2007–2008, Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 107.
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− nikłe kontakty i słaba współpraca przedsiębiorstw z sektorem badawczo-roz-
wojowym. Jako przyczyna takiego stanu wskazywana jest uboga tradycja 
w tym zakresie, pozostawanie środowisk biznesowych i naukowych w izola-
cji oraz brak zrozumienia potrzeb i interesów drugiej strony;

− ograniczone zasoby przeznaczone na fi nansowanie nakładów na badania 
i rozwój. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie dysponują odpowiednimi środ-
kami fi nansowymi, a wspólna partycypacja w fi nansowaniu B + R w prakty-
ce jest trudna do realizacji.

We wszystkich uwzględnionych w badaniu podmiotach turystycznych – po-
mimo wielu barier we wprowadzaniu innowacji – planowane są i dokonywane 
niewielkie zmiany. Odnoszą się one przede wszystkim do innowacji produkto-
wych (poprawa standardu, wyposażenia) i nietechnologicznych (prowadzenie 
działań promocyjnych i podnoszenie własnej wiedzy, np. nauka języków obcych). 
Odmienne rezultaty uzyskano w trakcie badań przeprowadzonych w styczniu 
2010 roku przez Ministerstwo Gospodarki, z których wynika, że w drugiej po-
łowie 2009 roku tylko 16% z 607 przebadanych podmiotów wprowadziło inno-
wacje, w tym około 25% podmiotów działających w hotelarstwie. W branży tej 
około 18% przedsiębiorstw wprowadziło innowacje produktowe, a około 7–8% 
– innowacje nietechnologiczne13. Tak duża różnica pomiędzy uzyskanymi wy-
nikami może wynikać z odmiennego interpretowania pojęcia innowacji, jak też 
czasu funkcjonowania poddanych badaniu podmiotów. Analizowane przez au-
torki obiekty w większości działają na rynku nie dłużej niż kilka lat i są w fazie 
ciągłego rozwoju zasobów rzeczowych i ludzkich.

Podsumowanie

 Wyniki badań – zarówno tych, przeprowadzonych przez Ministerstwo 
Gospodarki i inne instytucje, jak i wykonanych przez autorki – wskazują, że 
podstawową barierą ograniczającą wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych 
w polskich przedsiębiorstwach jest – obok niewystarczającego rozwoju instytucji 
naukowo-badawczych i rozwiązań legislacyjnych – dostępność źródeł ich fi nan-

13  Trendy rozwojowe sektora MSP…, www.mg.gov.pl.
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sowania14. Dostęp do wiedzy o nowych rozwiązaniach daje możliwość kreowa-
nia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach turystycznych, 
zaś dysponowanie odpowiednim kapitałem pozwala na ich urzeczywistnienie. 

Angażowanie kapitału w nowe rozwiązania wynika przede wszystkim z indy-
widualnych cech inwestora, w tym między innymi różnego poziomu skłonności 
do ponoszenia ryzyka, odmiennych potrzeb w zakresie wielkości i czasu zwrotu 
zainwestowanych środków fi nansowych. Należy przezwyciężyć opór związany 
z wprowadzaniem innowacji, które – jak każda zmiana – zakłócają dotychcza-
sową równowagę, obniżają poczucie pewności i bezpieczeństwa działania.

Małe obiekty noclegowe turystyki funkcjonujące w warunkach rosnącej 
konkurencji na obszarach wiejskich potrzebują sprzyjających warunków do 
inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia. Chęci i deklaracje gestorów bazy 
noclegowej to w tym przypadku zbyt mało, niezbędna jest natomiast odpowiednia 
polityka proinnowacyjna państwa. Dążąc do  zapewnienia małym przedsiębior-
stwom atrakcyjnych i opłacalnych ekonomicznie warunków wdrażania nowych 
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, należy między innymi15:
– wdrożyć właściwy system zachęt, na przykład podatkowych, motywujących 
fi rmy do inwestowania w innowacyjne rozwiązania16; 

– zwiększyć dostępność do kapitału przewidzianego na działania innowacyjne 
dla małych i średnich podmiotów gospodarki turystycznej; 

– właściwie ukształtować politykę naukowo-technologiczną, podnosząc mię-
dzy innymi znaczenie badań naukowych w obszarze innowacji oraz wagę 
i dostępność szkoleń;

– podnieść wydatki państwa na rozwój sfery B + R17;
– dążyć do rozwoju środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsię-

biorstw.

14  Z badań przeprowadzonych w 2005 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
wynika, że głównym czynnikiem ograniczającym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przed-
siębiorstwach polskich jest brak środków fi nansowych. Natomiast badanie przeprowadzone przez 
PKPP „Lewiatan” w 2006 roku wskazuje, że jedną z głównych barier podnoszenia innowacyjno-
ści są m.in. zbyt złożone procedury administracyjne. R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności 
w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globa-
lizacji europejskiej, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difi n, 
Warszawa 2007, s. 319–320.

15  R. Przeorek-Smyka, Wybrane źródła fi nansowania..., s. 136.
16  W Polsce obowiązuje wprawdzie Ustawa o niektórych formach wspierania działalności in-

nowacyjnej, w której zaproponowane zostały dwa instrumenty stymulujące przedsiębiorstwa do 
aktywności innowacyjnej, ale ich realizacji w praktyce jest ograniczona.

17  Działalność badawczo-rozwojowa wspierana jest bezpośrednio przez państwo, m.in. w posta-
ci grantów, jednak trudno przełożyć efekty tych prac na skalę makroekonomiczną.
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LIMITATIONS TO INTRODUCING INNOVATIONS 
IN TOURIST ACCOMMODATION FACILITIES IN RURAL AREAS

Summary

The article draws attention to the factors determining innovations in tourist accom-
modation establishments. It shows exemplary classifi cations of conditions set mainly 
according to the place of its formation. It also presents the basic barriers to the intro-
duction of new solutions in these entities. Limitations to introducing innovations were 
identifi ed in accommodation facilities in the Wleń commune, of Lwówek Śląski district. 
To complement described limitations the article presents analogical questionnaire results 
about barriers to development of small and medium enterprises carried out by i.a. the 
Ministry of Economy. 

Translated by Renata Przeorek-Smyka
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ROLA INTERNETU 
W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI ZAKUPU USŁUG 

PRZEZ TURYSTÓW

Wprowadzenie

Zastosowanie Internetu i Word Wide Web w gospodarce, również w turys-
tyce, spowodowało istotne zmiany zarówno po stronie podaży, jak i popytu. 
Obecnie trudno sobie wyobrazić fi rmę turystyczną bez dostępu do Internetu. 
Coraz częściej również konsumenci korzystają z jego zasobów – jako narzędzia 
wspierającego zarówno podejmowanie decyzji zakupu, jak i jego realizację. 

Dynamiczny wzrost liczby osób korzystających z Internetu (tab. 1) 
i do konujących za jego pośrednictwem zakupów prowadzi do głębokich prze-
obrażeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych działających w turystyce, 
w sposobach zarządzania nimi i ich marketingu. Podmioty podaży z jednej strony 
muszą sprostać wyzwaniom, jakie niesie rewolucja internetowa, z drugiej zaś 
– wykorzystać jej zdobycze do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. 
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Tabela 1

 Liczba osób korzystających z Internetu w latach 2000 i 2010

Regiony 
świata

Liczba 
użytkowników 

Internetu 
(stan na 

31.12.2000 r.) 

Liczba  użyt-
kowników 
Internetu 
(stan na 

30.07.2010 r.)

Wzrost 
liczby użyt-
kowników 
Internetu 
w latach 

2000–2010
(%)

Udział liczby 
użytkowników 

Internetu 
w liczbie 
ludności 
regionu 

w 2010 r. (%)

Udział liczby 
użytkowników 

Internetu 
w regionie 
w liczbie 

użytkowników 
ogółem 

w 2010 r. (%)

Świat 
ogółem 360 985 492 1 966 514 816 444,8 28,7 100

Afryka 4 514 400 110 931 700 2 357,3 10,9 5,6
Azja 114 304 000 825 094 396 621,8 21,5 42,0
Europa 105 096 093 475 069 448 352,0 58,4 24,2
Środkowy 
Wschód 3 284 800 63 240 946 1 825,3 29,8 3,2

Ameryka 
Północna 108 096 800 266 224 500 146,3 77,4 13,5

Ameryka 
Łacińska 18 068 919 204 689 836 1032,8 34,5 10,4

Australia 
i Oceania 7 620 480 21 263 990 179,0 61,3 1,1

Polska 3 199 892 22 450 600 701,8 58,4 4,7*

* udział w liczbie użytkowników Internetu w  Europie ogółem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.internetworldstats.com, 
15.09.2010.

Warto zauważyć, że znaczenie Internetu jest różne w zależności od rodzaju 
działalności turystycznej. Dla wytwórców usług i dóbr turystycznych (obiekty 
noclegowe, zakłady gastronomiczne, atrakcje turystyczne itp.) Internet jest na-
rzędziem wspomagającym, a jego umiejętne wykorzystanie może się przyczynić 
do poprawy ich sytuacji fi nansowej. Na rynku turystycznym funkcjonują jednak 
podmioty, dla których Internet jest zagrożeniem ograniczającym czy wręcz pod-
ważającym ich rolę w obsłudze ruchu turystycznego. Dotyczy to tradycyjnych 
detalicznych biur podróży (tzw. agencji turystycznych). W sytuacji szybkiego 
wzrostu liczby zakupów ofert turystycznych dokonywanych online (rys. 1) za-
sadne wydaje się pytanie o sens funkcjonowania na rynku tradycyjnych detali-
stów – pośredników handlowych w turystyce. Wyparcie ich działalności przez 
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sprzedaż elektroniczną ofert wydaje się nieuniknione, jednak istotna w tym kon-
tekście jest analiza zachowań konsumentów na rynku turystycznym. Od nich 
właśnie zależeć będzie to, czy agencje turystyczne znikną z rynku, czy też zo-
staną i w jakiej formie będą działać w przyszłości. Celowe wydaje się badanie 
procesu podejmowania decyzji o zakupie ofert turystycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem roli, jaką odgrywa w nim Internet. 

Rys. 1. Rozmiary europejskiego rynku turystycznego online w latach 1998–2009 
(mld Euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: C.H. Marcussen, Trends in European Inter-
net distribution – of travel and tourism services, http://www.crt.dk, 20.09.2010. 

Co prawda w literaturze przedmiotu można znaleźć wyniki badań na ten 
temat, jednak warto dokonywać dalszych analiz, pozwalających zweryfi kować 
tezę o braku zapotrzebowania na usługi detalicznych pośredników w turystyce 
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w najbliższej przyszłości. Bardzo ciekawe są wyniki badań T.C. Lang1, która prze-
badawszy 201 Amerykanów doszła do wniosku, że wiele argumentów przemawia 
za dalszym funkcjonowaniem agencji turystycznych na rynku2, a mianowicie: 
− dotychczasowe przyzwyczajania i nadal występująca u nabywców potrzeba 

kontaktu personalnego ze sprzedawcą;
− brak zaufania do bezdusznej maszyny, jaką jest komputer, świadomość ewen-

tualnych trudności z reklamowaniem samodzielnie wybranego i zarezerwo-
wanego produktu, a także obawa przed popełnieniem błędu przy wyborze 
i rezerwacji;

− brak zaufania nabywców do własnego profesjonalizmu w organizowa-
niu swoich wyjazdów, zwłaszcza gdy są one złożone, długie, zagraniczne 
i dalekie; 

− natłok informacji, ofert i oferentów w Internecie powodują poczucie dys-
komfortu i potęgują niepewność nabywców poszukujących interpersonal-
nego kontaktu, który pozwala na rozwianie wątpliwości i potwierdzenie 
przypuszczeń;

− poszukiwanie w Internecie jest bardzo czasochłonne, stąd potencjalni nabyw-
cy ofert turystycznych chętnie zlecają ich dobór specjalistom, czyli agencjom 
turystycznym, oczekując od  nich krótkiej informacji przekazanej telefonicz-
nie, za pośrednictwem SMS czy poczty elektronicznej;

− wciąż duży odsetek osób nie ma dostępu do Internetu, często z własnego 
wyboru (w Europie blisko 42% osób nie ma dostępu do Internetu, zaś w skali 
świata jest to ok. 72%).

Wyniki wielu badań dotyczących wykorzystania Internetu w planowaniu 
podróży turystycznych dowodzą, że turyści nie zmieniają gwałtownie swych 
nawyków nabywczych i nie odrzucają z dnia na dzień dotychczasowych przyzwy-

1  Badania te przeprowadzono pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, więc można je uznać za 
nieaktualne, należy jednak zwrócić uwagę na to, że Amerykanie dużo wcześniej niż Europejczycy 
zaczęli korzystać z Internetu jako kanału dystrybucji. Wg danych Banku Światowego i Internet 
World Stats w 1996 r. 66% użytkowników Internetu mieszkało w Stanach Zjednoczonych. W roku 
2005 odsetek Amerykanów użytkujących Internet przekroczył 68%. W Europie był on blisko o po-
łowę niższy i wynosił 35,9%. Jeszcze w roku 2009 udział Europejczyków będących internautami 
w liczbie ludności Europy ogółem nie osiągnął stanu rynku amerykańskiego z końca roku 2002 
(blisko 60%). Z tego też względu badania prowadzone przez T.C. Lang mogą stanowić pewne od-
niesienie do obecnej sytuacji państw europejskich, jeśli chodzi o użytkowanie Internetu. Ta zmien-
na i nierówna w omawianym aspekcie sytuacja na świecie potwierdza konieczność prowadzenia 
i powtarzania podobnych badań w innych regionach i krajach świata niż dotychczas.

2  T.C. Lang, The effect of The Internet on ravel consumer purchasing behaviour and implica-
tions for travel agencies, „Journal of Vacation Marketing” 2000, vol. 6, nr 4, s. 368–385.
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czajeń, a tym samym nie negują zupełnie roli pośredników detalicznych w pro-
cesie podejmowania decyzji i realizacji zakupu ofert turystycznych. W dalszym 
ciągu, choć minęło już ponad 10 lat od wspomnianych badań, obok innowacyjnych 
biur podróży online z powodzeniem działają tradycyjne agencje turystyczne, co 
więcej – powstają nowe. Należy jednak podkreślić, że wiele z dotychczasowych 
agencji zniknęło z rynku, a te, które pozostały lub wchodzą na rynek, zmodyfi -
kowały znacząco swoje strategie działania i włączyły doń Internet, który stał się 
dla nich bardzo skutecznym narzędziem realizacji zamówień i budowania trwa-
łych relacji z klientami. A zatem wypieranie tradycyjnych agencji turystycznych 
przez agencje działające online i sprzedaż elektroniczną nie jest takie oczywiste 
i nie przebiega gwałtowanie. Jest to raczej proces rozłożony w czasie, co pozwala 
przedsiębior com przygotować się do nowych warunków funkcjonowania, zmie-
niając profi l bądź znacząco modyfi kując sposób swojego działania.

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, a mianowicie: 
w jaki sposób Internet wpływa na planowanie podróży turystycznych oraz jakie 
ma znaczenie w procesie podejmowania decyzji przez turystów. Wiedza na ten 
temat jest niezbędna i konieczna agencjom turystycznym w celu znalezienia 
nowych skutecznych metod i technik obsługi klienta w dobie coraz powszech-
niejszego wykorzystania Internetu w procesie planowania podróży przez tu-
rystów. Dążąc do zrealizowania celu badawczego, w 2010 roku przeprowadzono 
badania na grupie 235 osób, które w celach turystycznych przebywały w trzech 
miejscowościach regionu karko noskiego, to jest: Karpaczu, Szklarskiej Porębie 
i Świeradowie Zdroju. W opracowaniu wyjaśniono także istotę procesu pla-
nowania podróży turystycznej i zaprezentowano podstawowe założenia teore-
tyczne modeli zachowań nabywczych turystów, które opisują ten proces i jego 
uwarunkowania.

1. PROCES PLANOWANIA PODRÓŻY TURYSTYCZNEJ

Proces planowania podróży turystycznej jest elementem zachowań konsu-
menta na rynku turystycznym. Dotyczy on podejmowania przez potencjalnych 
turystów decyzji nabywczych odnośnie wyjazdów turystycznych i wszelkich 
celów z tym związanych. Proces planowania podróży turystycznej jest określoną 
odmianą procesu podejmowania decyzji ukierunkowanej na przyszły wyjazd. 
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Podmiot tego procesu uzyskuje w trakcie jego trwania odpowiedzi na rozmaite 
pytania, na przykład:
− czy jechać;
− dokąd jechać;
− kiedy jechać;
− na jak długo jechać;
− z kim jechać;
− czym jechać;
− jak zorganizować podróż;
− jaką trasą jechać;
− gdzie nocować i jeść;
− co robić w miejscu docelowym.

Analizując proces planowania podróży turystycznej w kontekście etapów 
konsumpcji turystycznej (rys. 2), należy stwierdzić, że jest on przede wszystkim 
związany z pierwszą jej fazą, a mianowicie przygotowaniem do podróży. Jego 
zasadniczą funkcją jest ułatwienie osiągnięcia i zabezpieczenie celów podróży, 
czyli umożliwienie sprawnej, pozbawionej zakłóceń i przykrych niespodzianek 
realizacji kolejnych faz konsumpcji turystycznej, to jest: przemieszczania się do 
miejsca docelowego, pobytu w nim, powrotu do domu i podsumowania wyjazdu. 
Warto podkreślić, że proces podejmowania decyzji zakupu nie ogranicza się 
wyłącznie do pierwszego etapu konsumpcji turystycznej. Podczas innych jej 
faz turyści również wybierają. Przykładowo w trakcie pobytu w miejscowości 
docelowej decydują o zakupie pamiątek, sposobach spędzania czasu, dokonują 
wyboru restauracji i obiektów, które chcą zobaczyć. 

2. Podró
„tam” 1. Przygotowanie 3. Pobyt 5. Podsumowanie

4. Podró
„z powrotem”

Rys. 2. Etapy konsumpcji turystycznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turys-
tyki, WSHiP, Warszawa 1998, s. 90–91.

Należy także zauważyć, że planowanie wyjazdu turystycznego ma charakter 
elastyczny i dynamiczny. Oznacza to, że w trakcie realizacji planu mogą następo-
wać zmiany w stosunku do zaplanowanych elementów podróży (zmiana decyzji 
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o noclegu, zwiedzanych atrakcjach, długości pobytu itp.). Warunkowane jest to 
czynnikami sytuacyjnymi, które ujawniają się już w czasie realizowania planu 
i których nie sposób przewidzieć na etapie przygotowywania wyjazdu. Stopień 
elastyczności planowania jest różny i zależy głównie od sposobu zorganizowania 
podróży. W przypadku wyjazdów indywidualnych jest on wyższy, a w przypadku 
wyjazdów zorganizowanych przez touroperatora lub innego organizatora – zde-
cydowanie niższy. 

W literaturze przedmiotu opisanych zostało wiele modeli procesu plano-
wania podróży tu rystycznej (the vacation planning process). Problematyką 
tą zajmowali się między innymi: G.A. Schmoll, A. Mathienson i G. Wall, 
L. Moutinho, S. Um i J. Crompton,  V.T.C. Middlenton, S. Stewart i C. Vogt oraz 
B. Pan i D.R. Fesenmaier. Niektórzy, na przykład S. Stewart i C. Vogt, mówią 
o teorii planowania podróży (travel-planning theory), która wyjaśnia zachowa-
nia konsumentów na rynku turystycznym. Wcześniejsze modele teoretyczne, 
powstające począwszy od lat 70. do lat 90. XX wieku, koncentrowały się przede 
wszystkim na zidentyfi kowaniu czynników determinujących proces wyboru 
destynacji czy pakietu turystycznego i ułożeniu działań podejmowanych przez 
nabywców w ramach tego procesu w logiczną sekwencję. Pojawiło się kilka pro-
pozycji wielofazowych modeli zachowań nabywczych turystów warunkowanych 
przez niezliczoną liczbę, mających różne znaczenie zmiennych o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym w relacji do decydenta. W koncepcjach for-
mułowanych współcześnie kładziony jest nacisk na wyraźny wpływ innowacji 
telekomunikacyjnych (zwłaszcza Internetu) na proces podejmowania decyzji 
przez uczestników ruchu turystycznego. W literaturze przedmiotu coraz częściej 
mówi się nawet o modelu planowania podróży turystycznych online (the tourist 
vacation planning online), pozwalającym zrozumieć zależności i interakcje mię-
dzy poszukiwaniem informacji, planowaniem wakacji i Internetem3. Zadaniem 
tych nowoczesnych modeli jest opisanie, w jaki sposób turyści wykorzystują sieć 
internetową do realizacji swoich celów oraz wyjaśnienie, jak Internet zmienia 
proces planowania podróży. 

3  B. Pan, D.R. Fesenmaier, Online information search. Vacation planning process, „Annals 
of Tourism Research” 2006, vol. 33, nr 3, s. 809–832.
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Pomimo różnic występujących w koncepcjach objaśniających postępowanie 
nabywcze turystów, warto przytoczyć kilka ważnych wniosków wynikających 
ze wspomnianych modeli, a mianowicie4:
1.  Zachowania nabywcze to bardzo skomplikowany i wieloaspektowy proces 

zorientowany na dokonywanie wyboru. Nie jest to wybór wyłącznie jednost-
kowy (jednego dobra czy usługi), lecz wybór produktu złożonego, zaspoka-
jającego kompleks potrzeb (w ramach tego procesu potencjalni turyści decy-
dują o wielu elementach podróży turystycznej, tj. miejscu/ach docelowym/ch 
wypoczynku, środku transportu, miejscu noclegu, rodzaju wyżywienia, spo-
sobach spędzania czasu itd.). Inaczej mówiąc, jest to proces związany z po-
dejmowaniem nie jednej, lecz wielu decyzji.

2. Wybór dokonywany przez turystę jest wieloopcjonalny, co więcej między 
wybieranymi opcjami zachodzą współzależności (przykładowo wybór miej-
sca wypoczynku zazwyczaj wyznacza sposoby dotarcia do niego albo od-
działuje na rodzaj zakwaterowania czy biuro podróży, z którego ofert turysta 
skorzysta).

3. Zachowania nabywcze przebiegają etapowo – od uświadomienia potrzeby 
wyjazdu turystycznego przez poszukiwanie informacji, rozpatrywanie róż-
nych alternatyw jego realizacji aż do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej 
poszczególnych elementów podróży. 

4. Zachowania nabywcze są warunkowane wieloma zmiennymi o charakte-
rze: ekonomicznym, emocjonalnym, społecznym, historycznym, sytuacyj-
nym, wewnętrznym i zewnętrznym, wśród których szczególna rola przypada 
wcześniejszemu doświadczeniu turysty, jego wiedzy i umiejętnościom.

5. Zakłada się, że konsument w swym postępowaniu kieruje się zasadami 
racjonalności działania, a wyborowi towarzyszy ogromny głód informacji, 
która jest warunkiem niezbędnym, aby podjąć właściwą decyzję. Jak twier-
dzi V.T.V. Middlenton, decyzje nabywcze turystów są rezultatem indywi-
dualnego i subiektywnego przetwarzania informacji pochodzących z różnych 
źródeł. 

4  Por. K.F. Hyde, Ch. Laesser, A structural theory of the vacation, „Tourism Management” 
2009, vol. 30, nr  2, s. 240–248; S.H. Jun, CH.A. Vogt, K.J. MacKay, Relationships between travel 
information search and travel product purchase in pretrip contexts, „Journal of Travel Research” 
2007, vol. 45, nr 3 s. 266–274, E. Sirakaya, A.G. Woodside, Building and testing theories of desti-
nation making by travellers, „Tourism Management” 2005, vol. 26, nr 6, s. 815–832. A. Niezgoda, 
P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i  perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Po-
znaniu, Poznań 2003, s. 118–141.
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Ze względu na powyższe cechy zachowań nabywczych turystów, a zwłasz-
cza ostatnią spośród wymienionych, uzasadnione jest stwierdzenie, że dostęp 
do informacji odgrywa szczególną, a może nawet najważniejszą rolę w proce-
sie planowania podróży. Znaczenie Internetu – jako wykorzystywanego naj-
częściej i najobszerniejszego źródła informacji – jest w tym kontekście nie do 
przecenienia.

Nie ulega wątpliwości, że proces podejmowania decyzji nabywczych przez 
turystów, a przede wszystkim znajomość prawidłowości nim rządzących są nie-
zbędne dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw i regionów turystycz-
nych, zwłaszcza w obszarze marketingu. Wiedza na temat wykorzystania w tym 
procesie Internetu pozwala na opracowywanie trafnych strategii marketingowych 
i prowadzenie skutecznych działań online, znacząco podnoszących satysfakcję 
klientów, redukujących koszty dystrybucji i promocji oraz pozytywnie oddziału-
jących na wielkość sprzedaży usług. Internet sprzyja automatyzacji obsługi, jej 
indywidualizacji, zwiększa dostępność usług oraz adekwatność przekazywanych 
informacji względem potrzeb odbiorców, skraca czas reakcji na życzenia klien-
tów, służy gromadzeniu wiedzy na temat oczekiwań i preferencji odbiorców, 
pozwalając na dostosowanie ofert i obsługi do wymagań klientów, a przez to na 
budowanie trwałych relacji, opartych na lojalności.

2. KORZYŚCI DLA KONSUMENTÓW WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA 
INTERNETU W PROCESIE PLANOWANIA PODRÓŻY TURYSTYCZNYCH

W literaturze przedmiotu wielokrotnie udowodniono, że technologie inter-
netowe dostarczają ich użytkownikom, w tym konsumentom, wiele korzyści. 
Szczególnie ważką rolę pełnią one w odniesieniu do turystów indywidualnych, 
samodzielnie organizujących swoje wyjazdy turystyczne. Ich zapotrzebowa-
nie na wiarygodną i obszerną informację o miejscach docelowych, możliwości 
dotarcia do nich czy zakwaterowania na miejscu jest mocnym argumentem prze-
mawiającym za wykorzystaniem Internetu jako bardzo bogatego źródła informa-
cji. Przydatność Internetu dla nabywców usług turystycznych wynika nie tylko 
z wielkiej różnorodności dostarczanych informacji, ale również z szybkości ich 
otrzymania oraz ich selektywności, gdyż współczesne technologie umożliwiają 
porządkowanie przesyłanych do klienta danych według ich malejącej aktualności 
i adekwatności do zadanego pytania. Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, 
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że na kolejność ich wyświetlania wpływa również tak zwane pozycjonowanie 
strony WWW nadawcy informacji i wykupienie przez niego miejsca w palecie 
linków sponsorowanych. 

Do podstawowych zalet korzystania z Internetu przez konsumentów, należy 
zaliczyć:
− wygodną i stałą możliwość generowania zapytań i rezerwacji w czasie do-

godnym dla klienta;
− łatwy dostęp do szczegółowej i aktualnej informacji;
− umożliwienie zobaczenie na ekranie monitora oferty turystycznej, dzięki cze-

mu łatwiejsze staje się wyobrażenie o tym, co klient kupuje na odległość;
− korzyści ekonomiczne wynikające z częstszego uzyskiwania upustów ceno-

wych, dodatkowych bonusów  w związku z wejście na rynek nowych wirtual-
nych biur podróży, co zwiększa konkurencję między pośrednikami turystycz-
nymi. Stosowanie Internetu pozwala też obniżyć koszty dystrybucji i uniknąć 
opłat pobieranych przez tradycyjne agencje podróży5.

3. WYKORZYSTANIE INTERNETU W PLANOWANIU PODRÓŻY 
TURYSTYCZ NYCH W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie zachowań tu-
rystów dotyczących wykorzystania Internetu w procesie planowania podróży 
turystycznych. Jak już wspomniano, badaniem objęto 235 polskich turystów 
przebywających latem 2010 roku w trzech dolnośląskich miejscowościach tury-
stycznych, to jest: Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju. Badania 
miały charakter zestandaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, w którym 
respondenci udzielali odpowiedzi na pytania zadane przez ankieterów. Próba 
badawcza reprezentowana była przez: 44,5% mężczyzn i 55,5% kobiet, 21,7% 
osób w wieku 18–26 lat, 34,0% osób w wieku 27–45 lat, 36,6% osób w wieku 
46–65 lat i 7,7% osób powyżej 65. roku życia. Wśród badanych dominowali 
respondenci z wykształceniem średnim (48,9% badanych), zaś druga co do wiel-
kości grupa to osoby, które ukończyły studia wyższe (40,0%). Większość ankie-
towanych uznawała siebie za doświadczonych (62,3%) i bardzo doświadczonych 
turystów (14,7%). Początkującymi uczestnikami ruchu turystycznego było 22,9% 

5  T.C. Lang, The effect of The Internet..., s. 368–385.



85Rola Internetu w procesie...

osób. Przedstawiona powyżej charakterystyka badanej próby pozwala przyjąć, że 
spełnia ona wymogi różnorodności, co sprzyja obiektywizacji wyników badań.  

Zdecydowana większość badanych turystów deklarowała posiadanie dostępu 
do Internetu w domu (blisko 82% respondentów, rys. 3). W grupie ankietowanej 
odsetek respondentów będących internautami6 był dużo wyższy niż średni odse-
tek użytkowników Internetu dla Polski, który w roku 2009 wynosił 58,4%. Na 
pytanie o częstotliwość korzystania z Internetu nie odpowiedziało 12% badanych. 
Duża część badanych użytkowników sieci (ok. 58%) korzysta z niej codzienne, 
16% – zawsze wtedy, gdy potrzebuje, 9% – kilka razy w tygodniu, 3% – rzadko, 
a 5% – w ogóle (rys. 4).

Rys. 3. Dostęp respondentów do Internetu w domu
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Tylko 5% badanych, mając zamiar dokonać zakupu oferty turystycznej, 
zawsze przegląda Internet w poszukiwaniu dobrej okazji (rys. 4). 

6  Internauta – osoba, która co najmniej raz w miesiącu korzysta z Internetu. 
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Rys. 4. Częstotliwość korzystania z Internetu przez respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Ciekawych wniosków dostarcza analiza odpowiedzi na temat sposo-
bów wykorzystania Internetu w procesie planowania wyjazdu turystycznego 
(rys. 5). Ponad 17% ankietowanych pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi. Spo-
śród tych, którzy odpowiedzieli, ponad 85% szuka informacji o miejscach, które 
chce odwiedzić. Dużą część badanych interesują informacje o pojedynczych 
usługach, na przykład noclegach (blisko 59%) czy transporcie (ok. 48%), a około 
30% szuka pakietowych ofert biur podróży. Niemal co trzeci ankietowany chce 
znać opinie innych turystów na temat analizowanej oferty, miejsca noclegu czy 
odwiedzanego kraju (27,3%). Jedna czwarta badanych korzysta ze skrzynki elek-
tronicznej w celu uzyskania dodatkowych informacji od oferentów. Rezerwacji 
online dokonuje znacznie mniejszy odsetek respondentów, a mianowicie: 24% 
rezerwuje noclegi, 14,4% bukuje bilety na transport, a jedynie nieco ponad 7% 
kupuje oferty biur podróży. Co piąty badany systematycznie przegląda portale 
turystyczne, a nieco powyżej 6% ma swoje ulubione strony internetowe przezna-
czone dla turystów. Ponad 9% lubi dzieli się na forach dyskusyjnych opiniami 
dotyczącymi swoich doświadczeń turystycznych.
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Rys. 5. Sposoby wykorzystania Internetu w procesie planowania wyjazdu turystycznego 
przez respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rezultaty badań wskazują, że mimo poszukiwania informacji w Internecie, 
jedna czwarta respondentów ostateczną decyzję zakupu podejmuje w agencji 
turystycznej (rys. 6). Planując podróż turystyczną, nieco ponad 15% ankietowa-
nych częściej korzysta z Internetu niż z biura podróży, a odsetek osób o odwrot-
nych preferencjach jest nieco niższy i wynosi blisko 13%. Niektórzy z badanych 
już kiedyś zakupili wycieczkę za pośrednictwem Internetu. Wśród tych, którzy 
dokonali zakupu pakietu usług, większość była zadowolona (blisko 70%). Jedy-
nie 7,6% respondentów odpowiadających na pytanie o wykorzystanie Internetu 
w procesie zakupu ofert turystycznych zadeklarowało, że wycieczki zawsze 
kupuje online. Kilkanaście osób raz czy dwa zarezerwowało w sieci pojedyncze 
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usługi turystyczne (11,2%), a 16,5% badanych pojedyncze świadczenia zawsze 
lub prawie zawsze kupuje online. Niespełna 1% respondentów przewiduje re-
zygnację z usług tradycyjnych biur podróży na rzecz biur elektronicznych, a jedy-
nie nieco ponad 4% już z tych usług zrezygnowało.

szukam informacji w Internecie, jednak kupuj
w agencji turystycznej 

pojedyncze us ugi zawsze lub prawie zawsze 
rezerwuj  przez Internet 

cz ciej korzystam z Internetu ni  z agencji 
turystycznych

zdarzy o mi si  kupi  wycieczk  w Internecie 
i by em zadowolony 

cz ciej korzystam z agencji turystycznych 
ni  z Internetu 

ró nie to bywa, czasami korzystam z agencji 
turystycznych, a czasami z Internetu 

raz czy dwa dokona em internetowej rezerwacji 
pojedynczych us ug turystycznych 

obecnie wszystkie moje podró e
zorganizowane przez biura turystyczne kupuj

w Internecie 

zdarzy o mi si  kupi  wycieczk  w Internecie 
ale by em niezadowolony 

kiedy  korzysta em z agenci turystycznych, 
obecnie zrezygnowa em z nich po rednictwa, 

kupuj  tylko w Internecie 
planuj  w przysz o ci zrezygnowa

z po rednictwa agencji turystycznych 
 i korzysta  wy cznie z Internetu 

brak odpowiedzi 

Rys. 6. Częstotliwość wykorzystania Internetu przez respondentów w procesie doko-
nywania zakupu ofert turystycznych w ciągu trzech ostatnich lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Analiza przedstawionych powyżej wyników upoważnia do sformułowania 
następujących wniosków:
1. Internet z pewnością stanowi ważne źródło informacji w procesie podejmo-

wania decyzji zakupu, w tym przypadku planowania podróży turystycznej, 
a turyści zorientowani są przede wszystkim na zdobywanie wiedzy na temat 
docelowych miejsc podróży. Zasoby internetowe stanowią dla nich swoisty, 
najobszerniejszy z możliwych, przewodnik po krajach, regionach i atrakcjach 
turystycznych świata.

2. Mały odsetek turystów zawiera transakcję kupna-sprzedaży za pośrednic-
twem internetowego kanału komunikacji, a większość deklarowanych w wy-
wiadzie elektronicznych zakupów dotyczy pojedynczych usług turystycz-
nych, a nie ich pakietów.

3. Ciekawe jest również to, że wiele osób – pomimo korzystania z Internetu na 
etapie planowania podróży – nie fi nalizuje zakupu w sieci, preferując osobi-
sty kontakt z pracownikami niewirtualnej agencji turystycznej. 

W świetle tych uwag widoczne jest utrzymujące się wśród turystów (w mniej-
szym stopniu producentów usług i imprez turystycznych) zapotrzebowanie na 
działalność tradycyjnych agencji podróży. Co więcej, dalsze ich funkcjonowa-
nie i sukces rynkowy zależeć będzie paradoksalnie od umiejętności wykorzy-
stania zalet i możliwości ich największego zagrożenia, to jest Internetu. Choć 
upowszechnienie się bezpośredniego handlu elektronicznego w obrocie ofertami 
turystycznymi ograniczyło znacznie przychody tradycyjnych agencji podróży, 
zwłaszcza z tytułu prowizji za ich pośrednictwo na rynku przewozów lotniczych, 
kolejowych, usług wynajmu samochodów i usług hotelarskich, to jednak nie 
wyeliminowało ich z rynku całkowicie, chociaż doprowadziło do zmniejszenia 
ich liczby. Szacuje się, że spadek tej wielkości wyniósł między 20 a 35%7, choć 
należy stwierdzić, że dotyka on przede wszystkim pośredników na rynku usług 
lotniczych. W dalszym ciągu agencje turystyczne odgrywają więc ważną rolę 
w sprzedaży pakietów usług (tzw. imprez turystycznych), zwłaszcza tych bar-
dziej złożonych, zagranicznych i międzyregionalnych. 

7  M. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difi n, Warszawa 2010, 
s. 132–134.
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Podsumowanie

Podatność turystyki na zmiany w zakresie technik i technologii przesyłania 
danych jest szczególnie wysoka, na co zwracają uwagę A. Poon, H. Werthner 
i S. Klein. Specyfi ka turystyki, w tym cha rakter jej produktów, rozdzielenie ak-
tów zakupu i konsumpcji, kupowanie usług turystycznych na odległość i z wy-
przedzeniem oraz brak możliwości wcześniejszej weryfi  kacji ich jakości, czy-
nią ją tak zwanym biznesem intensywnego przesyłu informacji (an information 
intesive business)8. Z tego też względu fi rmy turystyczne nie mogą lekceważyć 
postępu w zakresie telekomunikacji. Turyści coraz częściej sięgają i sięgać będą 
do Internetu jako sposobu pozy skiwania informacji oraz nabywania dóbr i usług, 
a rynek online usług turystycznych będzie nadal dynamicznie rósł. Nie mniej 
jednak w przypadku dokonywania zakupu w Internecie racjonalizm postępowa-
nia nakazuje bycie ostrożnym, a dotychczasowe doświadczenia i przyzwyczaje-
nia nabywcze powodują, że model podejmowania decyzji i planowania podróży 
wykorzystujący tradycyjne pośrednictwo stosunkowo łagodnie przeobraża się 
w model elektroniczny, w przypadku którego zarówno po szukiwanie informacji 
o ofertach turystycznych, jak i ich zakup odbywają się w sieci. 

ROLE OF THE INTERNET IN DECISION MAKING PROCESS REGARDING
 SERVICES PURCHASED BY TOURISTS

Summary

The objective of the hereby article is to provide answers to two questions, namely: 
how does the Internet infl uence tourist travel planning and how signifi cant it is in the 
process of taking decisions by tourists. Such knowledge is indispensable for tourism 
agencies in order to fi nd new, effective methods and techniques for servicing clients 
in the perspective of more and more common use of the Internet, especially in the 

8  A. Steinbauer, H. Werthner, Consumer Behaviour in e-tourism, w: Information and commu-
nication technologies in tourism, red. M. Sigala, L. Mich, J. Murphy, Proceeding of the Interna-
tional Conference in Lublana 2007, Wien, Springer Wien New York 2007, s. 65–76; H. Werthner, 
S. Klien,  Information technology and tourism: a challenging relationship, Springer-Verlag, Wie-
deń 1999, s. 8–9, A. Poon, Tourism, technology and competitive strategies, CAB International, 
Wallingford 1993, s. 153–156.
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process of travel planning by tourists. In order to carry out the research objective 
studies were conducted, in 2010, in the group of 235 persons staying for tourism purposes 
in three locations, i.e. Karpacz, Szklarska Poręba and Świeradów Zdrój. The authors 
of the study decided it is founded to explain the concept of tourism travel planning 
process and present briefl y basic theoretical assumptions regarding models which charac-
terize purchasing behaviours of tourists described by this process and its determinants.

Translated by Hanna Fujak
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Wprowadzenie

Sukces fi rmy (zwłaszcza usługowej) zależy od wartości osobowych pra-
cowników, ich wiedzy, kwalifi kacji i kreatywności oraz od motywów, którymi 
kierują się w swoim dążeniu do lepszej pracy, zmian i postępu. Człowiek – by 
być aktywnym i twórczym – musi mieć zapewniony odpowiedni poziom bez-
pieczeństwa i komfortu, dostrzegać sens swojej pracy, mieć możność spożytko-
wania w niej kwalifi kacji i uzdolnień, a także świadomość, że stoją przed nim 
szanse rozwoju i awansu zawodowego. Wyzwolenie i właściwe spożytkowanie 
potencjału tkwiącego w ludziach jest uwarunkowane odpowiednio realizowaną 
polityką personalną.

Celem artykułu jest analiza działań personalnych realizowanych w przed-
siębiorstwach hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem hotelu Novotel 
w Szczecinie. Podstawą napisania artykułu była analiza odpowiedniej litera-
tury przedmiotu oraz materiałów wtórnych udostępnionych przez analizowany 
obiekt.
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1. ISTOTA POLITYKI PERSONALNEJ

Polityka personalna obejmuje decyzje odnoszące się do pracowników, któ-
re długofalowo ukierunkowują działania w sferze personalnej i mają znaczenie 
dla osiągnięcia powodzenia całej organizacji. To także zbiór działań dotyczących 
przygotowania i wdrożenia strategii personalnej w celu uzyskania przez fi rmę 
przewagi konkurencyjnej. Cele i strategie funkcji personalnej muszą się przekła-
dać na konkretne działania pozostające w ścisłej interakcji z wymaganiami i za-
daniami organizacji. Dotyczy to skali, sposobu pozyskiwania i selekcji pracow-
ników, ich adaptacji, szkolenia i rozwoju, sposobu motywowania, oceny kadry 
oraz atmosfery pracy1. Polityka personalna obejmuje następujące instrumenty: 
planowanie personelu, rekrutację i selekcję, szkolenie pracowników, systemy 
motywacji płacowej i pozapłacowej, obiektywne systemy ocen pracowniczych.

Planowanie zatrudnienia jest związane z ogólną strategią przedsiębiorstwa 
hotelarskiego, jego celami i strukturą organizacyjną. Jest narzędziem zwiększa-
nia elastyczności i przedsiębiorczości, przyczyniając się do wzrostu zysku. Pla-
nowanie zatrudnienia wymaga przeprowadzenia analizy istniejących zasobów 
ludzkich. Kształtując personel liniowy, kierownictwo musi zdecydować o tym: 
jak liczny powinien być personel sprzedaży, kto powinien być zaangażowany 
w tę działalność oraz w jaki sposób pracownicy mają współpracować.

Bardzo istotnym elementem działań personalnych jest właściwie przepro-
wadzony proces rekrutacji i selekcji pracowników. Istnieje wiele metod i tech-
nik poszukiwania i wyboru kandydatów. W hotelarstwie w pierwszej kolejności 
praktykuje się rekrutację wewnętrzną. W przypadku, gdy obsada stanowiska nie 
jest możliwa w obrębie własnej kadry, przedsiębiorstwa hotelarskie wykorzy-
stują ogłoszenia prasowe, Internet, korzystają też z usług wyspecjalizowanych 
fi rm rekrutacyjnych.

Na etapie selekcji uwzględniane są przede wszystkim predyspozycje psy-
chofi zyczne kandydata ważne w zawodzie hotelarza, takie jak: wysoka kultura 
osobista, znajomość form i zwyczajów towarzyskich, cierpliwość, uprzejmość, 
odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Formalne kwali-
fi kacje kandydata mają znaczenie drugorzędne.

Szybki rozwój branży hotelarskiej oraz wzrastające wymagania stawiane 
przed  zatrudnionymi w niej pracowników powodują, że konieczne jest systema-

1  Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu, Wrocław 1999, s. 279.
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tyczne uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifi kacji. Zwiększeniu umie-
jętności poszczególnych pracowników, a przez to wzmocnieniu skuteczności 
organizacji służą różnorodne programy szkoleń. W hotelarstwie szczególne zna-
czenie mają szkolenia w dziedzinie okazywania klientom większej troski i uwagi. 
Program kursów obejmuje między innymi:
− zasady obsługi klienta;
− wiadomości z dziedziny komunikowania się;
− techniki i strategie postępowania z trudnymi klientami;
− umiejętność skutecznego prowadzenia rozmów telefonicznych.

Programy szkoleniowe nie tylko zapoznają pracowników ze sztuką sprze-
dawania usług, lecz także z historią hotelu, jego ofertą oraz cechami rynku 
i konkurentów.

W przedsiębiorstwach hotelarskich konieczne jest wypracowanie systemu 
motywowania, który będzie skutecznie zachęcał pracowników do pracy i budził 
w nich poczucie, że realizując cele przedsiębiorstwa, zaspokajają także swoje 
własne potrzeby. W przedsiębiorstwach hotelarskich do najczęściej stosowanych 
instrumentów motywacji należą premie, uzupełniane często przez świadczenia 
dodatkowe, takie jak: wyjazdy szkoleniowo-rekreacyjne (study tour) lub prawo 
do zakupu imprez hotelarskich po obniżonych cenach. Efektywny system moty-
wacyjny nie może opierać się wyłącznie na bodźcach fi nansowych. Dla znacznej 
części osób równie ważne są inne cechy wykonywanej pracy, na przykład atmos-
fera panująca w miejscu zatrudnienia2. 

Ważnym narzędziem polityki personalnej w przedsiębiorstwach hotelar-
skich jest ocena pracowników. Jest ona podstawą decyzji o wynagrodzeniu, 
fl uktuacji wewnętrznej i zewnętrznej czy rozdziale dodatkowych nagród. Sposób 
oceniania pracowników musi zostać dopasowany do specyfi ki danego przedsię-
biorstwa hotelarskiego i wymagań stanowisk, których ocena dotyczy. Niezbędne 
jest jednoznaczne określenie kryteriów oceny i zapoznanie z nimi wszystkich 
zainteresowanych przed rozpoczęciem okresu, którego ocena ma dotyczyć. 
Wyniki oceny pozwalają: dokonać selekcji w aspekcie przydatności pracownika 
dla przedsiębiorstwa, wskazać kierunki szkolenia i doskonalenia zawodowego 
personelu, awansować osoby wykazujące inicjatywę i pomysłowość oraz ujaw-
nić przyczyny niepowodzeń zawodowych poszczególnych osób lub zespołów. 

2  A. Tokarz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difi n, Warszawa 2008, 
s. 89.
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Umiejętne wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa hotelarskie wszyst-
kich wyżej wymienionych instrumentów polityki personalnej przyczyni się do 
ukształtowania postaw personelu w taki sposób, aby wszystkie ich działania jed-
nostkowe wpływały jednocześnie na ich osobistą korzyść oraz przyczyniały się 
do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa jako całości. 

2. INSTRUMENTY POLITYKI PERSONALNEJ WYKORZYSTYWANE 
W HOTELU NOVOTEL W SZCZECINIE

Trzygwiazdkowy hotel Novotel Szczecin należy do obiektów o średnim 
standardzie. Oferuje 116 klimatyzowanych pokoi z łazienkami, w tym trzy 
apartamenty dwupokojowe oraz trzy pokoje dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Struktura organizacyjna w hotelu Novotel ma charakter liniowy, typowy 
dla małych i średnich hoteli. Działa tu 11 komórek funkcjonalnych: księgowość, 
dział płac, dział techniczny, dział sprzedaży, ochrona, recepcja, restauracja i bar, 
służba pięter, kuchnia, centrum rekreacyjne oraz dział konferencyjny. Pracow-
nicy administracji oraz kierownicy poszczególnych działów podlegają bezpo-
średnio dyrektorowi generalnemu, pracownicy szeregowi zaś – odpowiednim dla 
ich działu kierownikom. 

Planowaniem zatrudnienia zajmują się kierownicy poszczególnych dzia-
łów, gdyż hotel nie posiada w swojej strukturze specjalnie wydzielonego działu 
personalnego. Liczba osób zatrudnionych jest proporcjonalna do zapotrzebowa-
nia na pracę. Na rysunku 1 przedstawiono procentową wielkość obłożenia pokoi 
hotelowych w poszczególnych miesiącach 2009 roku.

Sezonowość usług hotelarskich przekłada się na stan zatrudnienia. W okre-
sie dużego obłożenia hotel zatrudnia na umowę zlecenie pracowników sezono-
wych (głównie w restauracji i dziale housekeepingu). Na rysunku 2 zilustrowano, 
jak na przestrzeni roku kształtowała się wielkość zatrudnienia w hotelu Novotel 
Szczecin. 
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Rys. 1. Obłożenie pokoi w hotelu Novotel Szczecin w 2009 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych hotelu.
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Rys. 2. Liczba zatrudnionych w hotelu Novotel Szczecin w 2009 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych hotelu.
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Jak wynika z danych przedstawionych na rysunkach 1 i 2, występuje zależ-
ność pomiędzy liczbą zatrudnionych a popytem na usługi hotelarskie. W pierw-
szym kwartale roku, gdy obłożenie kształtowało się na poziomie 50%, hotel 
Novotel zatrudniał 43 pracowników. W dwóch kolejnych miesiącach sprzedano 
ponad 75% pokoi, co wiązało się z koniecznością przyjęcia do pracy dodatko-
wego personelu. W kwietniu zatrudniano trzech pracowników, natomiast w maju 
– przy podobnym obłożeniu – sześciu. Zmiana ta wynikała z faktu, że kierow-
nictwo hotelu zbyt zachowawczo podeszło do kwestii zatrudnienia sezonowych 
pracowników i w kwietniu stwierdzono niedobór pracowników. W kolejnych 
trzech miesiącach (lipiec–wrzesień 2009 r.) liczba sprzedanych pokoi kształto-
wała się w granicach 78–88%, co wymagało zatrudnienia kolejnych sezonowych 
pracowników na umowę zlecenie. W ostatnim kwartale roku nastąpił zdecydo-
wany spadek przyjazdów gości (obłożenie 36–42%), co wiązało się z redukcją 
zatrudnienia do 43 pracowników. W roku 2010 nastąpił kolejny wzrost zatrudnie-
nia. Obecnie w hotelu Novotel Szczecin pracuje 47 osób, w tym 30 na podstawie 
umowy o pracę i 17 – umowy zlecenia3.

W przypadku powstania w hotelu wakatu przeprowadzany jest proces 
rekrutacji  wewnętrznej lub zewnętrznej. Rekrutacja wewnętrzna realizowana 
jest w wyniku przeniesienia poziomego pracownika w drodze awansu bądź 
ścieżki kariery. W drodze rekrutacji wewnętrznej obsadzane są również stano-
wiska kierownicze4. Należy zauważyć, że pierwszeństwo zatrudnienia w hotelu 
Novotel mają pracownicy grupy Accor. Rekrutacja zewnętrzna odbywa się za 
pośrednictwem środków masowego przekazu. Hotel zamieszcza ogłoszenia 
o wolnym stanowisku pracy w Internecie oraz prasie lokalnej. W roku 2009 hotel 
pozyskał siedmiu nowych pracowników, głównie do działu recepcji i restauracji. 
Większość z nich (57%) została zatrudniona w drodze rekrutacji wewnętrznej, 
natomiast 43% przyjęto spoza grupy hotelowej Accor.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji hotel dysponuje grupą kandydatów, 
wśród których dokonuje selekcji przebiegającej w kilku fazach. Na podsta-
wie złożonych życiorysów i listów motywacyjnych wybierane są osoby, które 
zostaną zaproszone na rozmowę z właściwymi przełożonymi w celu zbadania 
ich przydatności. Po wyłonieniu najlepszego kandydata oraz dokonania jego 
akceptacji przez dyrektora hotel składa mu propozycję zatrudnienia. Początkowo 

3  Stan na dzień  30.09.2010 r.
4  Od 1 lipca 2010 roku dyrektorem generalnym hotelu Novotel jest  Sylwia Gadomska-Kłodaś, 

która wcześniej była dyrektorem hotelu Ibis w Szczecinie.
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podpisywana jest umowa na okres próbny trwający trzy miesiące, potem na czas 
określony (zazwyczaj na dwa lata). 

Nowo przyjęty pracownik hotelu Novotel otrzymuje „Książeczkę Powi-
talną”, która dostarcza mu informacji o marce Novotel oraz grupie Accor. W bro-
szurze znajduje się opis działalności hotelu, jego plany rozwojowe oraz wykaz 
podstawowych obowiązków pracownika. Nowemu pracownikowi przydzielony 
jest opiekun, który zaznajamia go ze stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków. 
W zależności od stanowiska przeprowadzane jest szkolenie oraz instruktaż stano-
wiskowy (na stanowisku pracy). Wprowadzenie do pracy trwa średnio trzy dni, 
z których dwa pierwsze przeznaczone są na kilkugodzinne szkolenie pracownika 
na stanowisku pod okiem kierownika, a trzeciego dnia nowo zatrudniony dostaje 
samodzielne zadania do wykonania.

W hotelu Novotel realizuje się wiele szkoleń personelu, począwszy od 
instruktażu stanowiskowego, obowiązkowych dla wszystkich pracowników 
szkoleń BHP i PPOŻ., a skończywszy na sesjach szkoleniowych adresowanych 
do pracowników w poszczególnych działach. W hotelu Novotel przewiduje się 
minimum jedno szkolenie w roku dla każdego pracownika. Przykłady szkoleń 
zrealizowanych w 2009 roku przedstawiono w tabeli 1.

Oprócz szkoleń wymienionych w tabeli 1 w hotelu Novotel przeprowa-
dza się:
− szkolenia „Customer Services I” – jak sprzedać usługę hotelarską;
− szkolenia „Customer Services II” – postępowanie z trudnymi klientami;
− szkolenia „Management-rola menedżera” – umiejętne zarządzanie działem;
− szkolenia „Self presentation” – zasady obsługi gościa hotelowego;
− szkolenia „Communication” – doskonalenie czynnego słuchania i likwido-

wania barier w komunikacji personalnej;
− kursy języka angielskiego dla personelu liniowego (pokojowe, kelnerzy, 

barmani)5.

5  W kursie języka angielskiego organizowanym przez hotel w 2009 roku wzięło udział 83% 
pracowników działu piętra i 90% pracowników restauracji.
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Tabela 1

 Szkolenia dla pracowników hotelu Novotel Szczecin w 2009 roku

Termin
i miejsce 
szkolenia

Uczestnicy
 szkolenia Tematyka szkolenia

luty 2009 r.
Francja pracownicy kuchni

 „Pracować w kuchni inaczej” – celem szkole-
nia było zapoznanie pracowników z nowymi 
technikami kulinarnymi

marzec 2009 r.
Szczecin pracownicy restauracji

„Sprzedawać restaurację Novotel” – program 
treningowy ukierunkowany na sprzedaż usług 
i kulturę obsługi

kwiecień 2009 r.
Warszawa pracownicy recepcji

zapoznanie pracowników z nowym scentrali-
zowanym systemem rezerwacji TARS, umoż-
liwiającym zarządzanie wspólną bazą danych 
i dokonywanie rezerwacji w hotelach: Sofi tel, 
Mercure,  Ibis oraz Novotel

maj 2009 r.
Warszawa

kierownik recepcji,
kierownik działu pięter 
kierownik restauracji, 

szef kuchni

coroczna konferencja, w której uczestniczy 
kadra zarządzająca z wszystkich hoteli sieci 
Novotel w Polsce. Prezentowane są tu innowa-
cyjne rozwiązania tworzone i wdrażane przez 
poszczególne obiekty

maj 2009 r.
Warszawa

pracownicy działu 
housekeepingu

Cel – poprawa komunikacji na linii  „pokojowa 
– klient”

październik 
2009 r.
Poznań 

pracownicy działu sprzedaży

Temat szkolenia: „Sprzedawać Novotel z talen-
tem”. Cel – zapoznanie pracowników z nowymi 
technikami sprzedaży usług – poza umiejętno-
ściami technicznymi, trenowano przyjazne 
nastawienie do klienta

październik 
2009 r.
Gdańsk 

szef ochrony zapoznanie z nowymi metodami ochrony hoteli 
Novotel i Ibis  

listopad 2009 r.
Warszawa

menedżerowie wszystkich 
działów

coroczne szkolenie przeznaczone dla menedże-
rów poszczególnych działów zorganizowane 
w celu  podniesienia kwalifi kacji i integracji 
kierowników odpowiadających sobie działów 
w hotelach Novotel. Szkolenie to jest też okazją 
do nawiązanie współpracy w zakresie poprawy 
jakości świadczonych usług

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych hotelu.

Grupa Accor opracowała też specjalne szkolenie o nazwie „Zarządzanie 
poprzez wartości Accoru” (Managing with Accor Values), skierowane do kie-
rowników wyższego szczebla, dyrektorów personalnych i generalnych. Jego 
celem jest wskazanie kierownikom, jak należy rozwiązywać trudne do przewi-
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dzenia sytuacje dzięki stosowaniu wartości Accoru oraz – jak je wdrożyć podczas 
codziennego kierowania hotelem. Pięć wartości, które tworzą  „Ducha Accoru” 
(L’ Esprit Accor) to: odpowiedzialność, przejrzystość, profesjonalizm, inicjatywa 
i innowacja. Wartości tych są przestrzegają wszyscy pracownicy hotelu. Celem 
szkoleń jest zapoznanie personelu z nowymi technikami obsługi klienta, ze zmia-
nami wprowadzonymi w systemie pracy oraz stworzenie możliwości zmiany 
stanowiska pracy. 

Hotel Novotel wykorzystuje płacowe i pozapłacowe narzędzia moty-
wacji. Stosowana jest czasowa forma płacy – płatna „za miesiąc z dołu”, według 
stawek ustalonych na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z regulaminem 
pracy. Wynagrodzenie obliczane jest jako iloczyn czasu pracy i stawki pienięż-
nej. Wypłaty dokonuje się na koniec każdego miesiąca. Oprócz płacy zasadniczej 
pracownicy otrzymują również: dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, premie oko-
licznościowe, premię roczną, dodatki za specyfi czny czas pracy oraz premie za 
wysokie obłożenie pokoi hotelowych. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników 
jest stosunkowo niskie, natomiast ruchoma część wynagrodzenia jest dość rozbu-
dowana. Należą do niej takie elementy, jak:
– premia roczna w wysokości 50% miesięcznej pensji;
– dodatek za specyfi czny czas pracy (stawka za godziny nocne wynosi 150%);
– dodatek stażowy dla pracowników zatrudnionych dłużej niż trzy lata w wy-

sokości 7% miesięcznej pensji;
– dodatek funkcyjny dla kierowników poszczególnych działów, którzy otrzy-

mują o 3% wyższe wynagrodzenie od pracowników szeregowych.
Dyrekcja hotelu Novotel w Szczecinie stosuje także pozapłacowe narzędzia 

motywacyjne, wśród których należy wskazać:
− pakiet „bezpłatny lekarz”;
− bony świąteczne przyznawane dwa razy do roku;
− paczki w okresie świąt dla dzieci pracowników hotelu;
− spotkania integracyjne (w 2009 r. był to piknik na polu golfowym w Bino-

wie);
− szkolenia w innych hotelach sieci;
− ciepły posiłek dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę;
− nagrody (bilety na wydarzenia kulturalne) przyznawane z okazji jubileuszu 

bądź imienin pracownikom wyróżniającym się rzetelnością;
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− bezpłatny wyjazd wraz z noclegiem na olimpiadę sportową dla pracowników 
Orbis SA wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem i wynikami, za-
trudnionych na podstawie umowy o pracę; 

− kartę Accor (przeznaczoną dla pracowników z co najmniej rocznym sta-
żem w grupie Accor ), która uprawnia do 75-procentowej zniżki w hotelach 
Novotel i 50-procentowej w pozostałych hotelach grupy Accor.

Do czynników mających wpływ na motywację i zadowolenie pracowników 
hotelu Novotel zalicza się również pozytywną atmosferę pracy w oraz partner-
skie relacje między przełożonymi a podwładnymi. 

Ważnym narzędziem polityki personalnej jest ocena pracowników, której 
w hotelu Novotel dokonuje raz w roku bezpośredni przełożony. Polega ona na 
rozmowie z pracownikiem i wypełnieniu formularza pod nazwą „Ocena okre-
sowa Accor”. Celem tej procedury jest określenie obecnego poziomu pracy oraz 
stopnia wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Pracownik oceniany jest 
pod względem umiejętności charakterystycznych dla stanowiska, które zajmuje, 
przy uwzględnieniu warunków pracy, okresu zatrudnienia itp. W trakcie dokony-
wania oceny rozpatruje się: sposób wykonywania pracy, techniczną jakość pracy, 
znajomość kultury i wartości Accor, zaangażowanie, identyfi kację z fi rmą, reali-
zację celów wyznaczonych w trakcie poprzedniej oceny. Na podstawie stopnia 
realizacji celów z poprzedniego okresu oraz spełnienia wymienionych wcześniej 
kryteriów oceniany wraz z oceniającym ustalają wspólnie jedną średnią ocenę 
pracownika. 

Podsumowanie

Skuteczna rywalizacja o zdobycie unikalnej pozycji i jej utrwalenie w świa-
domości nabywców wymaga od przedsiębiorstwa hotelarskiego skoncentrowania 
się na pozyskiwaniu, kreowaniu i oferowaniu wartości niematerialnych, czego 
odzwierciedleniem jest zmiana orientacji i podejścia do pracowników, którzy 
– jako niepowtarzalne jednostki – stanowią podstawę specyfi cznej kultury i kli-
matu organizacyjnego, wyróżniających dane przedsiębiorstwo hotelarskie spo-
śród pozostałych podmiotów.

Działania personalne w hotelu Novotel są różnorodne, ale nie do końca 
powiązane z faktycznymi oczekiwaniami zatrudnionych osób. Dla usprawnienia 
polityki personalnej dyrekcja hotelu Novotel powinna podjąć decyzję o stwo-
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rzeniu wyspecjalizowanego działu personalnego, który mógłby analizować rze-
czywiste potrzeby pracowników, a następnie dobrać odpowiednie  instrumenty 
polityki personalnej, zwłaszcza z zakresu motywowania. Jest to ważne, ponie-
waż przedsiębiorstwa hotelarskie, które będą potrafi ły wykreować nowoczesną 
politykę personalną dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi motywujących 
i wspierających rozwój zdolnych pracowników oraz pozyskać nowych utalento-
wanych kandydatów, wygrają walkę rynkową z konkurentami. 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOSPITALITY ENTERPRISES. 
THE CASE OF NOVOTEL HOTEL IN SZCZECIN

Summary

The aim of the article is an analysis of human resources management in hospi-
tality sector. Theoretical discussion will be illustrated by a case study of hotel Novotel 
in Szczecin. The paper is based on the scientifi c literature and internal data provided 
by hotel.

Translated by Anna Tokarz-Kocik
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Wprowadzenie 

Symptomy procesu globalizacji widoczne są w wielu sferach życia, takich 
jak: gospodarka, polityka, kultura, nauka czy ekologia. Zjawisko to przyniosło 
za sobą wiele korzyści i zagrożeń, które wynikają z czterech powiązanych ze 
sobą strukturalnie zmian, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, 
a mianowicie1:
− umiędzynarodowienia rynków;
− wzrostu konkurencji, liberalizacji, ograniczania roli państwa, prywatyzacji;
− szybszego rozprzestrzeniania się wiedzy, informacji, rozwoju nowych tech-

nologii komunikacyjnych; 
− wzrostu znaczenia rynków i ich zależności od przypadkowych wstrząsów 

występujących w różnych częściach świata. 
Efekty procesu globalizacji widoczne są także w obszarze sektora turys-

tycznego. Głównymi ich przejawami od strony podażowej są: światowa rywa-
lizacja pomiędzy miejscami, rosnąca konkurencja, konsolidacja kapitału. Wśród 
przejawów od strony popytowej należy wymienić: urzeczywistnianie pragnień 
związanych z poznawaniem, wypoczynkiem (rozwój turystyki masowej i indy-
widualnej), możliwość globalnej penetracji rynku, ujednolicenie wzorców i sty-

1  H-P. Blossfeld, H. Hofmeister, Life Courses in the Globalization Process, Final Report, 
1 września 1999 – 28 lutego 2005, s. 3–4.
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lów życia, konsumpcji oraz zróżnicowanie preferencji turystycznych2. Wraz ze 
zmianami, jakie zaszły w gospodarce i społeczeństwie, nastąpiło przejście od 
masowego postrzegania klientów jako zbioru na rzecz różnicowania na coraz 
mniejsze segmenty przy jednoczesnym dążeniu do indywidualizacji i zróżnico-
wania kontaktów z każdym z nich3. Tworzeniu i utrzymywaniu tych kontaktów 
sprzyja obniżenie kosztów nawiązywania i kultywowania relacji oraz rozwój 
technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

Ważną cechą polskiego rynku jest wzrost znaczenia usług w gospodarce, 
w tym intensywny rozwój turystyki. Duża konkurencja pomiędzy podmiotami 
posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności organizatora i pośrednika 
turystycznego4 jest tylko jednym z powodów coraz większego zainteresowania 
kształtowaniem lojalności klientów. Inną przyczyną tego stanu są korzyści, jakie 
fi rma może dzięki tym działaniom uzyskać, stąd nieodzowna staje się rywaliza-
cja o rozporządzalne zasoby konsumenta i jego wierność. Następuje odejście od 
marketingu transakcyjnego, skierowanego na pozyskanie klienta, na rzecz rela-
cyjnego – dążącego do jego utrzymania5. 

Celem artykułu jest identyfi kacja i analiza znaczenia, jakie ma tworzenie 
wzajemnych relacji z nabywcami dla pośredników i organizatorów turystyki oraz 
porównanie warunków uczestnictwa i profi tów, jakie może uzyskać konsument 
uczestniczący w programach lojalnościowych.  

2  E. Nawrocka, Wpływ globalizacji w sektorze turystycznym na funkcjonowanie polskich 
przedsiębiorstw, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. 
B. Raszka, S. Bosiacki, AWF Poznań, Poznań 2006, s. 32–33.

3  J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2004, s. 27–28.

4  Liczba podmiotów posiadających zezwolenie na organizowanie i pośrednictwo turystyczne 
od 2000 do 2002 r. wzrosła z 2792 do 3508. W kolejnych latach nastąpił spadek do 2627 (w 2005 r.), 
a następnie ponowny wzrost do 2987 (w 2008 r.) i 2956 (w 2009 r.) – dane Departamentu Turystyki 
oraz Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników, za: Instytut Turystyki, http://
www.intur.com.pl/biura_podrozy.htm, 02.09.2010 r. 

5  A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 51–55.
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1. DOBRE RELACJE Z KLIENTEM – WARUNEK KONIECZNY, 
ALE NIEWYSTARCZAJĄCY DO ODNIESIENIA SUKCESU PRZEZ FIRMĘ

Marketing relacji stawia sobie za cel nawiązywanie, utrzymywanie i wzmac-
nianie stosunków z klientami i innymi partnerami z korzyścią dla wszystkich 
stron. Następuje to poprzez wzajemną wymianę oraz spełnianie obietnic6. Warun-
kiem wstępnym nawiązania relacji niekoniecznie musi być dokonanie transakcji, 
a jedynie kontakt podmiotu z fi rmą. Począwszy od tego spotkania, fi rma powinna 
przejść do podtrzymywania i rozwijania dalszych stosunków niezależnie od pod-
miotu, z jakim przedsiębiorstwo wchodzi w relacje. Najczęściej jednak kładzie 
się nacisk na nabywców, często zapominając lub też lekceważąc tych, którzy 
nawiązali innego rodzaju kontakt z fi rmą – czy to w postaci zapytania oferto-
wego, czy też próby zakupu. Podtrzymywanie partnerskich stosunków również 
z tą grupą, fi rmy – szczególnie z branży organizatorów i pośredników podróży 
– powinny uznać za swoją powinność. Wynika to z faktu, że przyczyn braku 
zawarcia transakcji może być wiele i niekoniecznie muszą one płynąć z niechęci 
i złego nastawienia do organizacji, marki produktu czy usługi. Relacje pomiędzy 
przedsiębiorstwem a klientem przyczyniają się do tworzenia dodatkowej obu-
stronnej wartości, która jest rezultatem, z jednej strony zdobycia lojalnych klien-
tów, uzyskania przewagi na rynku, z drugiej zapewnienia nabywcom poczucia 
zaufania i kontroli nad przebiegiem transakcji, zminimalizowania ryzyka zwią-
zanego z zakupem7. 

Szczególne znaczenie we wprowadzaniu w życie programu marketingu 
relacyjnego ma8: 
− wykorzystanie promocji i marketingu bezpośredniego do wpływania na świa-

domość i poszukiwania wśród potencjalnych klientów;
− przeprowadzanie segmentacji klientów w oparciu o poziom relacyjnego za-

angażowania; 
− uaktualnianie baz danych w celu umożliwienia częstej interaktywnej komuni-

kacji z klientami i zachęcanie ich do zwiększania zaangażowania w relacje;
− rozwijanie silnych dwustronnych stosunków, które są oparte na strukturze 

zarządzania i wspólnych wartościach. 

6  C. Grönroos, Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Servi-
ce Competition, Free Press/Lexington Books, Lexington, MA, 1990, s. 138.

7  C. Grönroos, The Relationship Marketing Process: Communication, Interaction, Dialogue, 
Value, „Journal of Business&Industrial Marketing” 2004, vol. 19 (2), s. 99.

8  G.B. Voss, Z.G. Voss, Implementing a relationship marketing program: a case study and 
managerial implications, „The Journal of Services Marketing” 1997, vol. 11 (4), s. 293.
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W odniesieniu do biur podróży dodatkowo można wskazać trzy najważniej-
sze czynniki wewnętrzne warunkujące możliwość stosowania marketingu relacji, 
a mianowicie: 
− zrozumienie istoty i zasad tej koncepcji, 
− kompetencje osób zaangażowanych we wdrażanie, 
− posiadanie wystarczających środków fi nansowych do wprowadzenia zmian 

w funkcjonowaniu fi rmy.
Wśród czynników zewnętrznych należy wskazać: 

− trudną sytuację na rynku biur podróży;
− nieetyczne działanie konkurentów;
− gotowość klientów do współpracy9. 

W marketingu relacji klient jest dla przedsiębiorstwa centralnym punktem. 
Poprzez wymianę informacji i budowanie partnerstwa sprzedający ma możliwość 
utworzenia więzi. Powody angażowania się klienta w relacje z fi rmą mogą być 
różne. Najczęściej mają one podłoże psychiczne (postrzeganie marki), ekono-
miczne (rabaty), społeczne (prestiż), geografi czne (dostępność) czy techniczno-
-technologiczne (niezawodność). Różne związki wymagają różnych rodzajów 
zarządzania. Niektóre są bardziej rentowne niż inne. Czasami związek może 
pochłaniać więcej kosztów, niż dawać korzyści, a niewłaściwy sposób kształto-
wania relacji zakończyć się utratą klientów. Chcąc tego uniknąć, fi rmy mają do 
dyspozycji wiele narzędzi zwiększających retencję w zależności od typu zaanga-
żowania klienta w relacje. Wyróżnia się cztery typy zaangażowania10: ze względu 
na bliskość lub dogodność położenia, ze względu na kompetencje techniczno-
-technologiczne, korzyści ekonomiczno-fi nansowe i przywiązanie emocjonalne. 

Podstawą marketingu relacji jest tworzenie przez konsumentów, pracow-
ników oraz interesariuszy wartości. Strategia kierowania organizacją, w której 
dąży się do maksymalizacji tej wartości zarówno dla klienta, jak i organizacji, 
powinna opierać się na zintegrowanym zarządzaniu wszystkimi stronami tego 
procesu (rys. 1). Właściwe zarządzanie relacjami, wsparte technologiami infor-
matycznymi, stanowi strategiczną szansę uzyskania przewagi nad konkurentami. 
Zapewnienie satysfakcji turyście jest istotnym elementem tego procesu, ponieważ 
stan ten warunkuje przyszłe decyzje dotyczące wyboru celu podróży, konsumpcji 

9  I. Michalska-Dudek, Czynniki warunkujące efektywność wykorzystania marketingu relacji 
przez biura podróży, w: Gospodarka turystyczna..., s. 209–211.

10  M. Szudzichowski, Przypływy i odpływy klientów, „Marketing w praktyce” 2006, nr 6, s. 42. 
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produktów i usług oraz decyduje o powrocie11, czyli w istotny sposób przyczy-
nia się do tworzenia lojalności12. Uzyskanie zadowolenia klienta wymaga jego 
poznania i indywidualnego traktowania, również w odniesieniu do stosowanych 
metod i sposobów oddziaływania.  W tym celu niezbędne jest gromadzenie wielu 
danych. Jak wynika z badań13, ponad 65% biur podróży posiada aktualną bazę 
wszystkich klientów, nieco ponad 20% dysponuje bazą tylko niektórych klien-
tów, a prawie co dziesiąta fi rma takiej bazy nie posiada. Spośród ostatniej grupy 
połowa nie widzi potrzeby jej tworzenia. Wysoki odsetek biur podróży posiada-
jących własne bazy danych wskazuje na świadomość ich menedżerów, jaka jest 
wartość zgromadzonych informacji i co dzięki nim fi rma może uzyskać. 

Satysfakcja 
klientów

Atrakcyjno
klientów

Zachowanie 
klientów

Utrzymanie 
pracowników

Zadowolenie 
pracowników
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pracowników

Zachowanie 
zainteresowanych 

stron
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- rynek klientów
- skierowanie klientów 
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stron
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interesariusze
- akcjonariusze
- wp yw innych rynków
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warto ci
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warto ci

Dostarczenie 
warto ci
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warto ci
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Rys. 1. Struktura zarządzania wartością relacji
Źródło: A. Payne, S. Holt, Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and 

Relationship Marketing, „British Journal of Management” 2001, vol. 12, s. 173.
11  M. Kozak, M. Rimmington, Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holi-

day destination, „Journal of Travel Research” 2000, vol. 38 (3), s. 260–269.
12  P. Kwiatek, Lojalność klientów, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 2006, nr 12, s. 34. 
13  A. Rapacz, I. Michalska-Dudek, Znaczenie komputerowych baz danych w marketingu relacji 

na przykładzie biur podróży w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 12, 
„Ekonomiczne Problemy Turystyki, Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycz-
nej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
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Wymogiem sprawnego i skutecznego wykorzystania gromadzonych danych 
jest wdrożenie systemu CRM (Customer Relationship Management). Rozwiąza-
nia tego typu stanowią nie tylko systemy informatyczne, ale także strategię mar-
ketingową określającą fi lozofi ę działania fi rmy, będącą kluczowym narzędziem 
służącym poprawie konkurencyjności poprzez sprawne i skuteczne zarządzanie 
relacjami z klientami. 

Organizatorzy i pośrednicy turystyczni bardzo często prowadzą działania, 
które pozwalają na gromadzenie wielu danych. Już przez samo zawarcie umowy 
sprzedaży fi rma uzyskuje informacje na temat płci i wieku turysty, dowiaduje 
się z kim on podróżuje, w jakiej grupie, gdzie mieszka, skąd rozpoczyna podróż, 
jakim środkiem transportu będzie podróżował, jaka jest wartość wykupionego 
przezeń pakietu, co on zawiera i jaka jest jakość jego elementów składowych 
oraz produktów dodatkowych z jakich turysta korzysta. W bazie danych znajdą 
się informacje na temat wybranego przez turystę regionu świata i miejsca doce-
lowego, czasu trwania podróży, okresu wyjazdu (dnia, miesiąca, pory roku). To 
tylko część danych, jakie przedsiębiorstwo powinno gromadzić i analizować. 
Można je zestawić w cztery grupy obejmujące: klientów, pracowników, intere-
sariuszy i rynek, a także podzielić na dwa rodzaje, to jest: ilościowe i jakościowe. 
Różnorodność akumulowanych informacji wymaga ich unifi kacji oraz koordy-
nowania dostępu do nich. Osoby wdrażające system CRM powinny zrozumieć 
fi lozofi ę zarządzania relacjami i potrafi ć z niej korzystać. Systemy te pozwalają 
na łatwe gromadzenie danych, szybką ich obróbkę bez względu na typy i źródła 
pochodzenia. W zależności od rodzaju systemu14 można dzięki niemu identy-
fi kować potrzeby klientów, równoważyć możliwości i koszty, dokonywać ana-
liz zachowań klientów, wydajności marketingowej, obsługi klienta, sprzedaży. 
System CRM służy też wspieraniu zadań związanych ze sprzedażą, działaniami 
marketingowymi, serwisem, obsługą posprzedażową czy też koordynowaniem 
kanałów kontaktowych z klientami, dostawcami i innymi grupami interesu.

14  J. Muszyński, Aplikacje biznesowe w dobie Internetu: ERP i CRM, „NetWorld” 2001, nr 8, s. 48.



111Programy lojalnościowe organizatorów...

2. LOJALNOŚĆ KLIENTÓW WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA

Współcześnie priorytetowym zadaniem, z jakim muszą zmierzyć się liderzy 
zarządzający fi rmami, jest poprawa relacji z klientami15. W 2010 roku menadże-
rowie fi rm usługowych uznali zdobycie i utrzymanie klienta za najważniejsze 
zadanie, natomiast kierujący przedsiębiorstwami produkcyjnymi wskazali je na  
miejscu piątym. Według szefów fi rm świadczących usługi fi nansowe działania 
zmierzające do poprawy relacji z klientami znajdują się na dziesiątym miejscu 
według kryterium ważności16. Uwzględniając powyższe uwagi oraz dane zawarte 
w tabeli 1, należy stwierdzić, że jednym z najważniejszych celów w  dynamicz-
nie zmieniającej się sytuacji rynkowej jest niezmiennie walka o klienta i koncen-
trowanie się na jego utrzymaniu. 

Tabela 1

Kluczowe wyzwania oraz priorytetowe zadania w obszarze zarządzania 

Najważniejsze wyzwania oraz priorytetowe zadania – ranking 2004* 2010**

Trwały wzrost przychodów (Sustained and steady top-line growth) 1 3
Doskonałość operacyjnego zarządzania (Excellence in execution) – 1
Konsekwentna realizacja strategii przez kierownictwo
(Consistent execution of strategy by top management) – 2

Szybkość, elastyczność, umiejętność przystosowania się do zmian 
(Speed, fl exibility, adaptability to change) 2 5

Zdobycie i utrzymanie lojalnego klienta  (Customer loyalty/retention) 3 4
Stymulowanie innowacji/kreatywności/przedsiębiorczości 
(Stimulating innovation ⁄creativity ⁄enabling entrepreneurship) 4 –

Koszt ⁄zdolność wprowadzania innowacji (Cost ⁄ability to innovate) 5 –
* pierwsze 5 spośród 62 wyzwań,  n = 539, ** pierwsze 5 spośród 84 wyzwań, n = 444.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów z badań stowarzyszenia fi rm The 
Conference Board: Research Report R-1461-10-RR, CEO Challenge 2010 
Top 10 Challenges, Executive Summary R-1353-04-ES,  CEO Challenge 2004 
Top 10. 

15  B. Ślawski, Wyzwania szefów fi rm w 2010 roku, „Harvard Business Review Polska” 2010, 
nr 91; K. Obłój, M. Zdziarski, Wyzwania stojące przed prezesami fi rm w 2005 roku, „Harvard Bu-
siness Review Polska” 2004, nr 21, s. 18.

16  Raport z badań stowarzyszenia fi rm The Conference Bard – Research Report R-1461-10-RR, 
Raport z badań  stowarzyszenia fi rm The Conference Bard – Research Report R-1461-10-RR, CEO 
Challenge 2010 Top 10 Challenges.
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Zadanie to wynika z korzyści, jakie może uzyskać przedsiębiorstwo z posia-
dania lojalnych klientów. Należą do nich17: referencje (ograniczenie kosztów 
pozyskania nowych klientów), większa odporność na działania akwizycyjne kon-
kurentów, dłuższa wierność w przypadku nowej atrakcyjnej oferty konkurentów 
lub czasowego braku produktu, większa skłonność do zmiany produktu w ramach 
oferty fi rmy, niższe koszty obsługi, osłabianie konkurentów (przez wyłączanie 
z koszyka danego klienta produktów innych fi rm), zmniejszenie wrażliwości 
cenowej, zwiększenie zakupów, zredukowanie poziomu ryzyka inwestycyjnego. 
Wśród kosztów, jakie ponoszą również fi rmy, należy wskazać18: koszty organi-
zacyjne, wynikające z utrzymania więzi, lepszych warunków, inwestycji przy 
zmieniających się potrzebach klientów, skupienia się na stałych klientach i zanie-
dbywania nowych (zmian na rynku), uzależnienia się od stałych klientów. Mimo 
znacznej przewagi liczby korzyści nad kosztami przedsiębiorstwa nie powinny 
rezygnować z dokonywania pomiaru różnych czynników i ich wpływu na wynik 
fi nansowy19, aby nie okazało się, że wartość dostosowania się do wymagań indy-
widualnych stałych klientów przewyższa uzyskiwane dzięki nim zyski. 

Utrzymanie klienta jest procesem trudnym ze względu na złożoną strukturę 
lojalności niezależnie od tego, czy wynika ona z przywiązania do marki, perso-
nelu, miejsca zakupu, czy też zespołu tych pobudek. Lojalność nie ma postaci 
statycznej i ewoluuje w trakcie trwania relacji w ramach następujących po sobie 
faz odzwierciedlających stopień przywiązania (zaangażowania)20. Klientów 
naprawdę lojalnych o najwyższym stopniu przywiązania jest niewielu. Dlatego 
też, aby utrzymać pozyskanego klienta, fi rmy tworzą różne programy i zachęty. 
Stanowią one od dawna ważny element zarządzania relacjami w fi rmach związa-
nych z podróżowaniem (linie lotnicze, hotele). Programy lojalnościowe najczę-
ściej są wykorzystywane przy sprzedaży zunifi kowanych dóbr (np. paliw) i usług 
częstego zakupu (np. usług transportowych, telekomunikacyjnych) lub też przez 

17  F.F. Reichheld, The Loyalty Effect. The hidden Force Behind Growth, Profi ts, and Lasting 
Value, Bain & Company, Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 39–50; F.F. Reichheld, 
E.W. Sasser Jr., Zero Defections: Quality Comes to Service, „Harvard Business Review” 1990, 
s. 9–10, 107;  E. Sieńkowska, Prawdziwe powody lojalności  klientów, „Marketing w praktyce” 
2009, nr 7, s. 49.

18  P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wydawnictwo Wolters Klu-
wer, Kraków 2007, s. 23–24.

19  W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja, pomiar, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 118–140.

20  R.L. Oliver, Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer, second edition, M.E. Shar-
pe, Nowy Jork 2010, s. 433–434.



113Programy lojalnościowe organizatorów...

punkty sprzedaży (np. sieci handlowe). Dzieje się tak, ponieważ zróżnicowanie 
produktów i usług często jest niezauważalne dla klienta ze względu na korzyści, 
jakich oczekuje, a oferowane są one w obrębie różnych marek czy w różnych 
miejscach. Zmusza to sprzedających do poszukiwania czynników, które spowo-
dują, że klient będzie dokonywał zakupu tego produktu, tej marki a nie innej, tej 
usługi a nie innej, w tym miejscu a nie innym. Kluczem do uzyskania takiego 
efektu jest zapewnienie satysfakcji konsumentom, co następuje poprzez oddzia-
ływanie: jakością, ceną, wpływaniem na świadomość klienta czy też oferowa-
niem mu dodatkowych korzyści. 

3. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE ORGANIZATORÓW 
I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 

Jednym ze sposobów budowania trwałych relacji z klientami jest tworzenie 
programów lojalnościowych. Firmy wprowadzając je najczęściej stawiają sobie 
za cel: zwiększenie retencji, uzyskanie informacji o klientach, wzrost sprzedaży, 
sterowanie zachowaniem klientów. Wśród czynników wpływających na przywią-
zanie klientów do fi rmy, programy lojalnościowe są na piątym miejscu, zaraz po: 
bliskiej lokalizacji, przystępnych cenach, miłej obsłudze i wysokiej jakości21. 

Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku usług turystycznych, fi rmy dzia-
łające w tej branży zaczęły podejmować starania zmierzające do utrzymania 
klienta. Potwierdzają to badania własne przeprowadzone wśród 31 podmiotów 
organizujących i pośredniczących w sprzedaży wyjazdów turystycznych22. Wyra-
żając zainteresowanie ofertą, przeprowadzano z przedstawicielem każdej z fi rm 
nieskategoryzowany wywiad telefoniczny, w ramach którego proszono między 
innymi o udostępnienie regulaminów programów lojalnościowych. Zgroma-
dzone w ten sposób informacje pozwoliły na ustalenie, że najpopularniejszymi 
sposobami pozyskiwania lojalności klientów indywidualnych są: karty stałego 
klienta (kluby), programy bonusowe (punktowe), programy partnerskie, bony 
turystyczne. 

21  E. Rudawska, Wpływ programów punktowych na lojalność klientów, „Przegląd Organizacji” 
2005, s. 33.  

22  Ecco Holiday/Ecco Travel, Exim Tours, Itaka, Triada, Sigma Travel, Rainbow Tours, Nec-
kermann, Grecos Holiday, Sky Club, Logos Tour, Fly.pl, Easy Tour, Alfa Star, Best Reisen, Sun 
Fun, Oasis Tours, Jet Touristic Poland, Interhome, GTI Travel Poland, Trade & Travel Company, 
Orka Travel, Travel Time, TUI Poland, Scan Holiday, Selectours, Volare Travel, Wezyr Holidays, 
Adriatyk; Orbis Travel; Delta Travel. 
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Korzyści oferowane klientom w ramach programów partnerskich wynikały 
ze współpracy danej fi rmy z bankami oraz liniami lotniczymi. W przypadku 
banków polegały na udzielaniu rabatów z tytułu zakupu usług w zamian za 
dokonywanie płatności kartami, głównie kredytowymi, ale nie tylko – również 
debetowymi i charge. W przypadku linii lotniczych oferowane korzyści doty-
czyły propozycji uczestnictwa w globalnym programie dla często podróżujących 
pasażerów Miles & More lub możliwości skorzystania ze zniżek na usługi świad-
czone przez porty lotnicze. Oprócz programów partnerskich większość badanych 
podmiotów proponuje zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym 
bony turystyczne23, które mogą zostać wykorzystane jako prezenty lub służyć do 
budowania relacji z pracownikami i klientami. 

Kolejną grupą narzędzi lojalnościowych są programy punktowe i karty 
stałego klienta. Tylko 12 spośród przebadanych podmiotów korzystało z tego 
typu narzędzi w celu podtrzymywania relacji z klientami. Część podmiotów, 
które wdrożyły tego typu programy, wykorzystało możliwość ich nazwania 
(tab. 2). Uczestnictwo klienta w programie ma nie tylko zapewniać mu korzyści, 
ale także wywoływać pozytywne skojarzenia. Karta pełni funkcję promocyjną 
i wizerunkową. 

Uzyskanie przez klienta większości kart wymaga jego zaangażowania, 
to znaczy wypełnienia formularza, wniosku, dokonania zgłoszenia pisemnego 
w innej formie bądź też przyjścia do biura w celu jej odebrania. Znaczna liczba 
fi rm wymaga dodatkowo wykupienia od jednej do pięciu imprez turystycznych, 
a przyspieszenie otrzymania karty jest możliwe po dokonaniu opłaty w odpo-
wiedniej wysokości. Posiadanie kart dwóch fi rm wymaga dokonywania rocznych 
opłat, które należy uiścić w dniu zawarcia umowy rezerwacyjnej. Spośród podda-
nych analizie tylko dwie fi rmy wydają karty bezpłatnie i bez potrzeby spełnienia 
jakichkolwiek warunków wstępnych (tab. 2). 

23  Występują pod różnymi nazwami: bony turystyczne, upominkowe, okolicznościowe, vouchery, 
kupony wakacyjne.
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Tabela 2

 Programy i warunki uczestniczenia w nich 

Lp. Firma Nazwa Zgłoszenie Warunki uczestnictwa

1
Ecco Holi-
day/Ecco 

Travel

Klub Sympa-
tyków Ecco 

(KSE)
formularz 
zgłoszenia

bezpłatnie po trzecim zakupie oraz po 
drugim + 50 PLN lub po wykupieniu 
biletów lotniczych za min. 8000 PLN 
lub min. 6000 PLN + 50 PLN

2
Ecco Holi-
day/Ecco 

Travel
Klub Entuzja-

stów Ecco
formularz 
zgłoszenia

bezpłatnie po zgromadzeniu ponad 
350 punktów na Karcie (KSE) oraz za 
min. 250 punktów +100 PLN lub za 
150 punktów + 200 PLN

3 Exim Tours Najlepsze 
Wakacje na piśmie bezpłatnie po zakupie imprezy turys-

tycznej

4 Itaka
Podróż 

Spełnionych 
Marzeń

formularz na 
stronie WWW 

bądź zgłoszenie 
telefoniczne

bezpłatnie, brak warunków wstęp-
nych

5 Triada S.A. Zielona Karta 
Triady

przy zawarciu 
umowy

200 PLN za osobę na rok przy zawie-
raniu umowy lub bezpłatnie przy 
zakupie szóstej imprezy

6 Sigma Travel Karta Stałego 
Klienta

Formularz zgło-
szenia, przesłać 

mailem
bezpłatnie dla osób, które wyjeżdżały 
z biurem min. pięć razy

7 Rainbow 
Tours

Karta Stałego 
Klienta

kartę należy 
nabyć w biurze 

lub zostanie 
przesyłana

za 75 PLN, obowiązuje od drugiej 
imprezy lub bezpłatnie po zakupie 
trzeciej imprezy

8 Neckermann Neckermann 
Klub

formularz na 
stronie WWW

bezpłatnie po zakupie trzech imprez 
turystycznych

9 Grecos 
Holiday

Karta Klubowa 
Grecos Holiday

przy zawarciu 
umowy

bezpłatnie po wykupieniu imprezy za 
pomocą wczesnej rezerwacji

10 Sky Club Błękitna Karta 
Sky Club

przy zawarciu 
umowy

200 PLN  za osobę na rok w dniu 
zawierania umowy, bezpłatnie po 
zrealizowaniu dwóch imprez

11 Logos Tour Wiza na 7 
kontynentów

karta przesyłana 
automatycznie lub 

odbiór w biurze 
bezpłatnie po odbyciu dwóch imprez 
w ciągu ostatnich pięciu lat

12 Fly.pl Payback
wniosek online, 
karta przesłana 

pocztą
bezpłatnie, brak warunków wstęp-
nych

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów poszczególnych programów.
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Analiza korzyści oferowanych przez organizatorów i pośredników turys-
tycznych pozwoliła na wyodrębnienie czterech typów programów lojalnościo-
wych, a mianowicie: punktowo-rabatowego, punktowego, rabatowo-przywile-
jowego i rabatowego (tab. 3). Oferowane w ich ramach korzyści są trudne do 
porównania ze względu na duże zróżnicowanie rodzajów profi tów oraz warun-
ków ich otrzymania (tab. 3). Przykładowo w „Triadzie” obniżki cen nie obejmują 
ofert promocyjnych typu: last minute, super last minute, ofert gazetowych, czy 
też ofert katalogowych w okresie promocyjnym. W „Ecco Holiday” upustom nie 
podlegają oferty typu „Wakacje za stówkę”, natomiast w „Sigma Travel” przy-
wileje nie dotyczą propozycji okazyjnych. Możliwość skorzystania z przywileju 
bardzo często uwarunkowana jest wymogiem dużo wcześniejszego zgłoszenia 
takiej chęci czy też dokonaniem wcześniejszej zapłaty za imprezę. W przypadku 
różnych programów profi ty wynikające z posiadania karty przysługują różnym 
grupom. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić trzy podejścia fi rm, 
w których przywileje i rabaty oferowane są: 
− tylko właścicielowi karty; 
− wszystkim uczestnikom wycieczki wymienionym w dowodzie rezerwacji; 
− posiadaczowi karty i jednej osobie towarzyszącej.  

Podsumowanie 

Z uwagi na zmiany zachodzące na rynku turystycznym konieczne jest umie-
jętne wdrażanie i realizowanie zasad marketingu relacji. Aby fi rmy mogły pla-
nować ekspansję, muszą wprowadzać systemy CRM w celu lepszego poznania 
wszystkich stron, jakie mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie fi rmy. 
Szczególnie ważna jest możliwość gromadzenia i analizowania danych na temat 
klientów, co pozwala menedżerom wpływać na ich zachowania, między innymi 
za pośrednictwem tworzonych programów lojalnościowych.
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Tabela 3

 Korzyści uczestnika programu

Nr * Korzyść dla klienta, rabaty (%)

1 2 3

1 PR

− 1 punkt 100 PLN z oferty Ecco 
Holiday

− 1 punkt 200 PLN za bilety lot-
nicze oraz imprezy Ecco Tra-
vel  i innych fi rm w czterech 
biurach

− punkty wymieniane na rabat 
lub upominki materialne

− 5% na wycieczki fakultatywne (niektóre)
− 5% do ubezpieczenia kompleksowego
− 7% za pokój jednoosobowy
− 50% na koszt zabezpieczenia podróży
− 25% na gwarancję stałej ceny

2 PR

− 10% na wycieczki fakultatywne (niektóre)
− 8% do ubezpieczenia kompleksowego
− 10% na dopłatę za pokój jednoosobowy
− 50% na gwarancję stałej ceny
− zabezpieczenie podróży grati
− dziecko w wielu do 2 lat  wyjazd gratis

3 PR
− 1 punkt 100 PLN. Punkty wymieniane są na nagrody
− 2% do obowiązujących promocji i ofert last minute
− prawo do zniżek opublikowanych w katalogu

4 P 1 punkt 100 PLN. Punkty wymieniane są na nagrody

5 RP

− 5% za szybką decyzję, 20% od dopłaty za pokój 1-osobowy, 2% dla 
nowożeńców

− gwarancja niezmienności ceny, pierwszeństwo na liście wsiadających do auto-
karu, obniżenie kosztów anulacji zgłoszenia (tzw. OKAZ), możliwość zmiany 
rezerwacji na inną

6 RP

− 5% przy pełnej wpłacie za wycieczkę, 20% od dopłaty do pokoju 
jednoosobowego

− wybór miejsca w autokarze, możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji na inną, 
gwarancję niezmienności ceny

7 R
10 % rabatu na wszystkie imprezy od cen katalogowych; 5 % rabatu od ofert last 

minute; 2 % rabatu przy okazji pozostałych promocji i w pierwszej kolejności 
otrzymają nowe katalogi.

8 RP

− 10% na wynajem samochodu, 5% na ubezpieczenie kompleksowe, 5% na podróż 
dla nowożeńców, 15% na parking przy lotnisku Okęcie, 20% na bilety na mecze 
drużyny Neckermann AZS PW

− dwa razy w roku losowanie nagród dla tych, którzy dokonali zakupu
− zniżki na niektóre wycieczki fakultatywne, brak opłaty manipulacyjnej za 

zmianę, informacje o ofertach na adres e-mail, w pierwszej kolejności otrzymają 
nowe katalogi
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1 2 3

9 RP

− wczesna rezerwacja: super rabat, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji gratis, 
łagodniejsze warunki przy ewentualnej zmianie rezerwacji

− pozostałe rezerwacje: 5% rabatu w stosunku do cen katalogowych, tylko 2% 
opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, dogodniejsze warunki przy 
ewentualnej zmianie rezerwacji, dodatkowe bonusy (np. zniżki dla dzieci, 
All Inc.)

− udział w konkursach

10 RP
− 2% na wyjazdy przy pełnej wpłacie
− korzystniejsze warunki rezygnacji z imprezy, możliwość zmiany uczestnika na 

inną osobę

11 RP − informacje o zniżkach i przywilejach podawane są na początku każdego roku, 
organizowane imprezy tylko dla posiadaczy kart

12 P − 1 punkt –1PLN.  Punkty wymieniane na nagrody, bony i mile Miles & More
* Rodzaj programu – PR (punktowo-rabatowy); P (punktowy); RP (rabatowo-przywilejowy), 

R (rabatowy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie regulaminów poszczególnych programów. 

Przeprowadzone badania wykazały, że przystąpienie do większości klubów 
(posiadaczy kart) wymaga spełnienia określonych warunków wstępnych. Two-
rzone bariery z jednej strony utrudniają przystąpienie do programów, z drugiej – 
dzięki nim fi rmy mogą kierować programy tylko do grup najbardziej aktywnych, 
najcenniejszych klientów. Wadą, która ujawniła się podczas analizy niektórych 
programów, są niewielkie pożytki, jakie klient może uzyskać oraz mała przej-
rzystość w zestawieniu z różnego rodzaju ograniczeniami (warunkami). Tworząc 
tego typu programy, należy pamiętać, że konsument nabywając usługę, ocenia 
jej wartość z punktu widzenia własnych potrzeb oraz korzyści, jakie otrzymu-
je. Przynależąc do programów lojalnościowych, oczekuje on jasno sprecyzowa-
nych przywilejów i warunków lepszych od tych, jakie miałby bez uczestnictwa 
w nich.  



119Programy lojalnościowe organizatorów...

LOYALTY PROGRAMMES OF TOUR OPERATORS 
AND TRAVEL AGENTS ON B2C MARKET 

Summary

Rising competition on the tourist market leads to the fact that tour operators and 
travel agents more and more frequently try to implement the guidelines of relationship 
marketing concept. It becomes necessary to learn the rules and get to know the tools for 
effi cient relationship management. Establishing and then sustaining a long-term relation-
ship between a company and a client is a priority task for obtaining high profi tability. 
Various loyalty programmes are introduced in order to achieve this aim. Advantages 
offered by such programmes should encourage clients to be loyal to the company and at 
the same time make it more diffi cult for them to resign from the services on offer. 

Translated by Mirosław Zalech
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ORAZ WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ 
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Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu pojęcie produktu turystycznego interpretowane 
jest wielorako. Produktem turystycznym jest zarówno jednostkowa usługa 
noclegowa, transportowa, żywieniowa, jak i pakiet wielu różnych świadczeń, 
nabywany przez turystę jako kompleks usług1. Zdaniem Middletona produkt 
turystyczny obejmuje2:
− atrakcje i środowisko miejsca docelowego;
− infrastrukturę i usługi miejsca docelowego;
− dostępność miejsca docelowego;
− wizerunek miejsca docelowego;
− cenę.

Produkt turystyczny to oferta skierowana na rynek turystyczny przez przed-
siębiorstwo turystyczne, miejscowość lub region. 

W artykule podjęto próbę utworzenia rankingu gmin województwa zachod-
niopomorskiego ze względu na atrakcyjność produktu turystycznego. Produkt 

1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2009, s. 25.

2  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PART, Warszawa 1996.
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turystyczny w województwie, podobnie jak w każdej większej obszarowo jed-
nostce terytorialnej, może wykazywać zróżnicowanie przestrzenne. Szczególną 
uwagę zwrócono na atrakcyjność środowiska przyrodniczego, ponieważ sta-
nowi ona podstawowy element jakości walorów turystycznych. Ponadto doko-
nano próby oceny stopnia wykorzystania bazy noclegowej, również w ujęciu 
przestrzennym.

Jednym z istotnych czynników atrakcyjności turystycznej regionu są walory 
przyrodnicze. Pod pojęciem tym należy rozumieć zespół dóbr danych przez naturę, 
ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Do walorów 
przyrodniczych zalicza się zatem wszystkie zjawiska związane ze środowiskiem 
przyrodniczym. T. Lijewski i inni dokonali podziału walorów przyrodniczych na 
trzy grupy (tab. 1).

Tabela 1

 Klasyfi kacja walorów przyrodniczych

Walory przyrodnicze

Ukształtowane 
bez ingerencji człowieka Utworzone przez człowieka Inne

osobliwości fl ory i fauny, skałki 
i grupy skał, wąwozy, doliny, 
przełomy rzeczne, wodospady, 
źródła i wywierzyska, jaskinie 
i groty, głazy narzutowe i głazo-
wiska, inne obiekty geologiczne 

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

punkty widokowe, parki 
narodowe, parki krajobra-
zowe, inne obszary objęte 
ochroną

Źródło: T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografi a turystyki Polski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 92.

Dla rozwoju turystyki walory przyrodnicze mają podstawowe znaczenie. 
Miejsca nienaruszone przez rozwój cywilizacyjny, w których można spotkać uni-
kalne okazy fl ory i fauny oraz odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, to walory 
poszukiwane przez turystów. Duża lesistość terenów oferujących zdrowe powie-
trze, rzadkie rośliny, obfi tość grzybów sprawiają, że obszary te są chętnie odwie-
dzane przez turystów o różnych porach roku. Atrakcyjne turystycznie są także 
tereny nadmorskie, obszary leżące w pobliżu jezior i czystych rzek. Należy jednak 
zauważyć, że stopień atrakcyjności różnorodnych walorów przyrodniczych ma 
charakter względny i w dużej mierze zależy od przygotowania danych terenów 
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do uprawiania turystyki, zagospodarowania ich, zapewnienia im odpowiedniej 
reklamy oraz zapotrzebowania turystów na ten rodzaj wypoczynku i rekreacji.

Województwo zachodniopomorskie z uwagi na swoje szczególne walory 
turystyczne (wybrzeże morskie z czystymi plażami, jeziora, rzeki, zwarte kom-
pleksy leśne, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe itp.) należy do obszarów 
kraju chętnie odwiedzanych zarówno przez turystów krajowych, jak i zagranicz-
nych. Wiele zachodniopomorskich miejscowości turystycznych to uzdrowiska 
mające znaczenie międzynarodowe. Potwierdzeniem atrakcyjności turystycznej 
województwa są dane zawarte w krajowej bazie turystycznej (rys. 1). W zachod-
niopomorskim znajduje się największa baza noclegowa w kraju (ponad 18% 
miejsc noclegowych Polski w 2009 r.), rozmieszczona w 839 obiektach turys-
tycznych (12% obiektów w kraju). W 2009 roku z bazy tej skorzystało ponad 
1772 tys. turystów, czyli przeszło 9% ogółu odwiedzających kraj, którym udzie-
lono 17,8% ogółu noclegów w Polsce.
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Rys. 1. Liczba miejsc noclegowych w województwach Polski w roku 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka w 2009 roku, GUS, Warszawa 
2010.
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1. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADAWCZEGO

Badanie przeprowadzono w 114 gminach województwa zachodniopomor-
skiego. Do analizy wykorzystano wstępnie 28 cech (wskaźników) wpływają-
cych na atrakcyjność oferowanego produktu turystycznego3. Wybór zmiennych 
podyktowany został dostępnością danych statystycznych4. Badanie dotyczyło 
roku 2009 i objęło następujące cechy diagnostyczne:
X1 – lesistość [%];
X2 – powierzchnia obszarów prawnie chronionych [ha/1 km2 powierzchni gmi-

ny];
X3 – powierzchnia rezerwatów przyrody [ha/1 km2 powierzchni gminy]; 
X4 – powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu [ha/1 km2 powierzchni 

gminy];
X5 – powierzchnia użytków ekologicznych [ha/1 km2 powierzchni gminy]; 
X6 – powierzchnia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych [ha/1 km2 po-

wierzchni gminy]; 
X7 – liczba pomników przyrody przypadająca na 1 km2 gminy;
X8 – ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%];
X9 – emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza [t/rok/1 km2];
X10 – emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza [t/rok/1 km2];
X11 – ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi 

[dam3/1 km2];
X12 – ścieki oczyszczane ogółem [dam3/1 km2];
X13 – zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem [t/1 km2];
X14 – nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

[tys. zł/1 tys. mieszkańców];
X15 – liczba obiektów noclegowych turystyki przypadająca na 1 tys. mieszkań-

ców; 

3  Por. I. Bąk, Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków ekologicznych, w: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasie-
wicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 41–53; I. Bąk, 
Statys tyczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu turystyki w województwie zachodnio-
pomorskim, w: Ekonomia w Szczecinie. Jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomiczne-
go na Pomorzu Zachodnim (1946–2001), red. J. Hozer, S. Flejterski, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2001.

4  O atrakcyjności danego obszaru mogą również decydować cechy niemierzalne, np.: nasta-
wienie mieszkańców gminy do turystów, wizerunek obszaru itp. Z uwagi na charakter zastosowa-
nej metody i dostępność danych w pracy wykorzystano tylko cechy ilościowe.
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X16 – liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych turystyki przypada-
jąca na 1 tys. mieszkańców;

X17 – liczba podmiotów gospodarki narodowej należących do sekcji handel i na-
prawy przypadająca  na 1 tys. mieszkańców;

X18 – liczba podmiotów gospodarki narodowej w sekcji hotele i restauracje przy-
padająca na 1 tys. mieszkańców;

X19 – liczba podmiotów gospodarki narodowej w sekcji transport, gospodarka 
magazynowa i łączność na 1 tys. mieszkańców;

X20 – liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców;
X21 – długość sieci rozdzielczej wodociągowej [km/100 km2];
X22 – długość sieci rozdzielczej kanalizacyjnej [km/100 km2];
X23 – długość dróg publicznych gminnych o nawierzchni twardej [km/1 km2];
X24 – liczba miejsc na widowni w kinach stałych przypadająca na 1 tys. ludno-

ści;
X25 – liczba instytucji kulturalnych (domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice) 

przypadająca na 1 tys. ludności;
 X26 – liczba imprez w instytucjach kulturalnych (domach i ośrodkach kultury, 

klubach i świetlicach) przypadająca na 1 tys. ludności;
 X27 – wielkość księgozbioru bibliotek publicznych [tys. woluminów/1 tys. lud-

ności];
 X28 – liczba ludności przypadająca na 1 placówkę biblioteczną.

Wszystkie cechy diagnostyczne charakteryzują się dużą zmiennością (od 14 
do ponad 528%), w związku z czym do ich ostatecznego doboru zastosowano do-
datkowo podejście formalne, to jest metodę parametryczną zaproponowaną przez 
Hellwiga5. W tym celu wyznaczono macierz współczynników korelacji między 
potencjalnymi cechami diagnostycznymi, a następnie wyznaczono cechy central-
ne i izolowane, które utworzyły bazowy układ cech. W ten sposób do dalszej 
analizy zakwalifi kowano następujące zmienne: X1,  X2,  X3,  X5,  X6,  X7,  X9,  X11,  
X14,  X15,  X19,  X22,  X25,  X26,  X27.

W zbiorze cech diagnostycznych wybranych do opisu porównywanych 
obiektów znajdują się najczęściej wielkości mające różny kierunek wpływu na 
badane zjawisko, określane jako stymulanty i destymulanty. Stymulanty to wiel-
kości, których większe wartości świadczą o wyższym poziomie rozwoju badane-
go zjawiska, natomiast destymulanty to te cechy diagnostyczne, których spadek 

5  E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfi kacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, 
Warszawa 1990, s. 28–29.
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wartości świadczy o wyższym poziomie rozwoju. Spośród zmiennych wybra-
nych do badania tylko dwie (X9,  X11) okazały się destymulantami.

2. METODA BADAWCZA

W celu stworzenia rankingu gmin wykorzystano syntetyczną miarę roz-
woju. Ponieważ zmienne diagnostyczne mają różne miana i różne zakresy 
zmienności, zatem nie można ich bezpośrednio porównywać i dodawać. Należy 
je doprowadzić do porównywalności, dokonując odpowiednich transformacji 
pozbawiających cechy mian i ujednolicić co do rzędu wielkości. W pracy zasto-
sowano metodę unitaryzacji zerowanej6. W metodzie tej stosuje się następujące 
przekształcenia: 

– dla stymulant  ;minmax,minmax
min

ijiijiijiiji

ijiij
ij xxxx

xx
z

– dla destymulant .minmax,minmax
max

ijiijiijiiji

ijiji
ij xxxx

xx
z

Taki sposób normalizacji powoduje, że wszystkie wartości zmiennych znor-
malizowanych należą do przedziału [0,1]. Syntetyczną miarę rozwoju (zi) buduje 
się jako średnią arytmetyczną unormowanych wartości cech diagnostycznych:

,1
1

k

i
iji znz

gdzie: 
n – liczba obiektów (gmin), 
k – liczba cech diagnostycznych.

Na podstawie wartości miernika syntetycznego można wyodrębnić cztery 
grupy typologiczne obiektów, obejmujące obiekty o wartościach miernika 
z następujących przedziałów:

grupa 1: ,zi szz

6  K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 60–92.
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grupa 2: ,zzsz iz

grupa 3: ,zi szzz

grupa 4: .zi szz

Do oceny stopnia wykorzystania turystycznej bazy noclegowej wykorzy-
stano miernik  określający stosunek liczby udzielonych noclegów (yi) do liczby 
miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych (xi):

.
i

i
i x
yv

Miara ta informuje o tym, ile razy przeciętnie skorzystano z jednego miejsca 
bazy noclegowej w ciągu roku. Wartości wskaźnika wykorzystania bazy nocle-
gowej posłużyły do utworzenia rankingu gmin7. 

W celu porównania rankingów (układów porządkowych) zastosowano 
miarę zaproponowaną przez K. Kukułę8:

,
2

2
1

zn

d
m

n

i
i

K

przy czym

,
1
0

Qngdy
Pngdy

z

gdzie:
di = cip – cig,    (i = 1, ... r),
r  – liczba obiektów (gmin),
p, q – porównywane układy porządkowe (rankingi),
cip – pozycja i-tego obiektu w rankingu p,
ciq  – pozycja i-tego obiektu w rankingu q,

7  Por. K. Kukuła, Studium przestrzenne małopolskiej bazy noclegowej oraz jej wykorzystania 
w świetle analizy wielowymiarowej, „Acta Agraria Et Silvestria”, Vol. XLVI/1,2006, Wydawnictwo 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2006, s. 255–261.

8  K. Kukuła, Propozycja Miary Zgodności Układów Porządkowych, Zeszyty Naukowe Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie nr 22, Kraków 1986.
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P  – zbiór liczb naturalnych parzystych,
Q  – zbiór liczb naturalnych nieparzystych.
Miara mK przybiera wartości z przedziału [0,1], dzięki czemu można jej 

nadać interpretację procentowego zróżnicowania, jakie dzieli porównywane ran-
kingi p i q.

3. WYNIKI BADANIA

W tabeli 2 przedstawiono czołówkę gmin województwa zachodniopo-
morskiego według skonstruowanej syntetycznej miary rozwoju atrakcyjności 
produktu turystycznego (zi) oraz  stopnia wykorzystania bazy noclegowej (vi) 
w 2009 roku. 

Tabela 2

Wykaz gmin województwa zachodniopomorskiego 
cechujących się wysoką atrakcyjnością produktu turystycznego 

oraz wysokim stopniem wykorzystania bazy noclegowej w 2009 roku

Ranking gmin 
wg atrakcyjności produktu turystycznego

Ranking gmin 
wg stopnia wykorzystania bazy noclegowej

Gmina zi Gmina vi 
1 2 3 4 5 6

1 Rewal (2)* 0,4367 1 Osina (2) 241,23

2 Kołobrzeg (1) 0,3772 2 Gryfi no (3) 220,65

3 Stare Czarnowo (2) 0,3591 3 Kołobrzeg (1) 218,37

4 Człopa (3) 0,3570 4 Połczyn-Zdrój (3) 164,65

5 Ustronie Morskie (2) 0,3531 5 Stargard Szczeciński (1) 148,68

6 Mielno (2) 0,3511 6 Maszewo (3) 135,32

7 Koszalin (1) 0,3499 7 Koszalin (1) 122,92

8 Biały Bór (3) 0,3486 8 Świnoujście (1) 120,18

9 Golczewo (3) 0,3469 9 Dolice (2) 120,00

10 Drawno (3) 0,3448 10 Szczecin (1) 113,86

11 Dziwnów (3) 0,3444 11 Wałcz (1) 108,98
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1 2 3 4 5 6

12 Międzyzdroje (3) 0,3404 12 Myślibórz (3) 107,68

13 Mirosławiec (3) 0,3292 13 Darłowo (2) 106,14

14 Stepnica (2) 0,3187 14 Kalisz Pomorski (3) 99,50

15 Bierzwnik (2) 0,3123 15 Będzino (2) 95,02

16 Świdwin (2) 0,3110 16 Polanów (3) 93,85

17 Darłowo (1) 0,3084 17 Barlinek (3) 90,29

18 Tuczno (3) 0,3030 18 Nowogard (3) 88,05

19 Boleszkowice (2) 0,3007 19 Nowogródek Pom. (2) 87,03

20 Świnoujście (1) 0,2988 20 Biesiekierz (2) 84,66

21 Ińsko (3) 0,2972 21 Białogard (1) 84,45

22 Dobra (Szczecińska) (2) 0,2965 22 Karlino (3) 82,22

23 Cedynia (3) 0,2958 23 Moryń (3) 82,03

24 Barlinek (3) 0,2953 24 Międzyzdroje (3) 81,50

25 Manowo (2) 0,2928 25 Kołobrzeg (2) 79,46

26 Czaplinek (3) 0,2926 26 Dobra (3) 79,30

27 Ostrowice (2) 0,2880 27 Ustronie Morskie (2) 75,15

28 Karnice (2) 0,2878 28 Drawsko Pomorskie (3) 74,38

29 Świerzno (2) 0,2875 29 Chojna (3) 73,77

30 Przybiernów (2) 0,2873 30 Biały Bór (3) 71,63

31 Złocieniec (3) 0,2872 31 Tuczno (3) 68,90

32 Wierzchowo (2) 0,2858 32 Szczecinek (1) 67,87

33 Połczyn-Zdrój (3) 0,2825 33 Postomino (2) 67,32

34 Borne Sulinowo (3) 0,2823 34 Rewal (2) 65,86
* –  cyfry w nawiasach oznaczają typ gminy: (1) – gmina miejska, (2) – gmina wiejska, (3) – gmina 

miejsko-wiejska.

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 zaprezentowano podział gmin na grupy typologiczne według synte-
tycznej miary rozwoju atrakcyjności produktu turystycznego. 
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Tabela 3

Podział gmin województwa zachodniopomorskiego na grupy według syntetycznej 
miary rozwoju atrakcyjności produktu turystycznego w 2009 roku

Grupa Przedział wartości miary 
w grupie Liczba gmin

1. zi Szz powyżej 0,2734
7 gmin wiejskich,

7 gmin miejsko-wiejskich, 
3 gminy miejskie

2. zzSz iz 0,2734–0,1823
16 gmin wiejskich, 

14 gmin miejsko-wiejskich, 
3 gminy miejskie

3. zi Szzz 0,1823–0,0912
26 gmin miejsko-wiejskich, 

20 gmin wiejskich, 
5 gmin miejskich

4. zi Szz poniżej 0,0912 9 gmin wiejskich, 
4 gminy miejsko-wiejskie

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane zawarte w tabeli 2, można dostrzec znaczące różnice w obu 
rankingach. Przykładowo, jeśli uwzględnić atrakcyjność produktu turystycz-
nego, wówczas na czele rankingu znajdzie się gmina Rewal, która w rankingu 
według stopnia wykorzystania bazy noclegowej zajmuje 34. pozycję. Natomiast 
gmina wiejska Osina znajduje się najwyżej w rankingu, jeśli chodzi o stopień 
wykorzystania bazy noclegowej, ale pod względem atrakcyjności produktu tury-
stycznego plasuje się dopiero na 45. miejscu. Okazuje się, że gminy o wysokiej 
atrakcyjności produktu turystycznego niekoniecznie charakteryzują się wysokimi 
wartościami wskaźnika wykorzystania bazy noclegowej. Różnice w pozycjach 
poszczególnych gmin w obu rankingach potwierdza wartość obliczonej miary 
zróżnicowania dwóch układów porządkowych. Otrzymany wynik (mK = 0,66) 
wskazuje, że różnice w pozycjach obiektów w obu rankingach sięgają 66%, 
a więc są znaczące. 

Wyraźne dysproporcje występują w zakresie stopnia wykorzystania bazy 
noclegowej 74 badanych gmin. W niektórych z nich na jedno miejsce przypada 
ponad 200 noclegów (gmina wiejska Osina, gmina miejska Kołobrzeg i gmi-
na miejsko-wiejska Gryfi no), w innych zaś poniżej 10 noclegów, na przykład 
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w Gryfi cach (3), Sławnie (2) czy Marianowie (2). Aż w 40 gminach (35% ogółu 
gmin) nie ma żadnych turystycznych obiektów noclegowych.

Wysokie wartości syntetycznej miary rozwoju świadczą o większej atrakcyj-
ności produktu turystycznego. Do dwóch pierwszych grup typologicznych, które 
ze względu na przyjęte cechy diagnostyczne skupiają obiekty charakteryzujące 
się atrakcyjnością produktu turystycznego powyżej przeciętnej w województwie, 
zaklasyfi kowano niespełna 44% wszystkich gmin zlokalizowanych w zachodnio-
pomorskim (tab. 3). W najlepszej pierwszej grupie znalazło się 17 gmin, w tym 
7 gmin wiejskich. Najbardziej atrakcyjne turystycznie okazały się między innymi 
gminy: Rewal, Kołobrzeg, Ustronie Morskie i Mielno. Należy zauważyć, że są to 
gminy nadmorskie, chętnie odwiedzane przez turystów. Znajduje się w tu ponad 
39% wszystkich miejsc noclegowych turystyki w województwie zachodnio-
pomorskim, z których w roku 2009 skorzystało 41% turystów odwiedzających 
województwo. 

W dobrej sytuacji znajdują się też gminy należące do grupy drugiej, ponie-
waż występują w nich korzystne warunki dla przyjętych cech, wśród których 
należy między innymi wymienić: wysoką atrakcyjność środowiska przyrodni-
czego, rozwiniętą infrastrukturę turystyczną służącą zarówno ludności miejsco-
wej, jak i odwiedzającym turystom oraz dbałość o ochronę środowiska, mierzoną 
przeznaczonymi na ten cel nakładami inwestycyjnymi.

Trzecia wyodrębniona grupa gmin jest najliczniejsza, gdyż obejmuje prawie 
45% badanych jednostek przestrzennych. Gminy zaliczone do tej grupy posia-
dają zbliżony poziom produktu turystycznego. Charakteryzują się one dobrze 
rozwiniętymi walorami przyrodniczymi, ale jednocześnie niskim stopniem roz-
woju infrastruktury turystycznej (mała liczba podmiotów gospodarki narodowej 
zajmujących się transportem, gospodarką magazynową i łącznością, słabo wypo-
sażone biblioteki, brak imprez kulturalnych). Ponadto w tej grupie gmin nakłady 
na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej kształtują się 
poniżej przeciętnej. 

W najgorszej sytuacji pod względem przyjętych do badania cech diag-
nostycznych znajdują się gminy zaklasyfi kowane do grupy czwartej, charaktery-
zującej się najniższym poziomem atrakcyjności produktu turystycznego.
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Podsumowanie

W pracy dokonano próby klasyfi kacji gmin województwa zachodniopo-
morskiego pod względem atrakcyjności produktu turystycznego oraz stopnia 
wykorzystania bazy noclegowej turystyki. Zaobserwowano duże zróżnicowania 
zarówno w przestrzennym rozmieszczeniu atrakcyjności produktu turystycz-
nego, jak i w zakresie stopnia wykorzystania bazy noclegowej. Konsekwencją 
nierównomiernego rozmieszczenia bazy noclegowej jest nierównomierny roz-
kład ruchu turystycznego. Rankingi atrakcyjności produktu turystycznego oraz 
stopnia wykorzystania bazy noclegowej turystyki dość znacznie różnią się mię-
dzy sobą. Miernik zróżnicowania wskazuje, że oba rankingi wykazują różnice 
sięgające 66%. Gminy zajmujące czołowe miejsca w rankingu ze względu na 
stopień wykorzystania bazy często należą do obszarów o stosunkowo niskiej 
atrakcyjności produktu turystycznego. Poczyniona obserwacja może stanowić 
przesłankę do podjęcia działań mających na celu poprawę atrakcyjności tego 
produktu. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że gminy zajmujące 
czołowe pozycje w rankingu atrakcyjności produktu turystycznego nie zawsze 
wypadają korzystnie w rankingu wykorzystania bazy noclegowej. Taki stan może 
sugerować wzmożenie działań promocyjno-reklamowych w gminach atrakcyj-
nych turystycznie. 

Otrzymane wyniki porządkowania mogą budzić pewne wątpliwości, ale 
należy pamiętać, że jest to ranking jedynie dla analizowanych cech diagnostycz-
nych, które posiadają charakter ilościowy. Przy innym zestawie zmiennych pozy-
cje gmin z pewnością mogłyby ulec zmianie.
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THE SPATIAL DIFFERENTIATION 
OF TOURIST PRODUCT ATTRACTIVENESS 

AND UTILISATION OF ACCOMODATION DATA BASE 
IN WESTPOMERANIAN VOIVODESHIP

Summary

The aim of the article is a test of create of the communes ranking in Westpomeranian 
voivodeship in view of the most attractive tourism product. The particular attention was 
paid to the attractiveness of the natural environment, as it constitutes a basic element of 
the quality tourist attractions. In addition, a sample evaluation of degree of the utilisation 
of accomodation data base was made, also in spatial terms. The comparison of communes 
rankings was made using diversity measure of ordinal set-up by Kukula.  

Translated by Alicja Markiewicz
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TURYSTYKA WOLONTARIUSZY NA ŚWIECIE 
– ISTOTA I ZNACZENIE

Wprowadzenie

Turystyka wolontariuszy jest zjawiskiem relatywnie rzadko opisywanym 
w polskiej literaturze przedmiotu, dlatego w artykule podjęto próbę identyfi kacji 
i charakterystyki pojęcia turystyki wolontariuszy, głównie na podstawie prze-
glądu literatury anglojęzycznej. 

Celem opracowania jest ocena – w kategoriach normatywnych i ekonomicz-
nych – tej formy turystyki oraz specyfi kacja jej rodzajów, uczestników i wybiera-
nych destynacji. Rozważania teoretyczne poparto przykładami.

1. ISTOTA TURYSTYKI WOLONTARIUSZY

Według S. Wearinga określenie „turystyka wolontariuszy” odnosi się do tych 
turystów, którzy z różnych powodów ochotniczo uczestniczą w zorganizowanych 
wakacjach, w czasie których angażują się w działania zmierzające do poprawy 
sytuacji materialnej pewnych grup społecznych, zachowania lub przywrócenia 
określonych ekosystemów czy też w badanie wybranych aspektów społecznych 
lub środowiskowych1.

1  S. Wearing, Volunteer tourism: Experiences that make a difference, CABI Publishing, Cam-
bridge, MA, USA 2002, s. 1.
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Defi nicja, którą podaje M. Mika, brzmi: „Turystyka wolontariuszy jest formą 
podróżowania, w której łączy się poznawanie świata i wypoczynek z podejmo-
waniem bezinteresownej pracy na rzecz społeczności odwiedzanej, szczególnie 
łagodzenia skutków niedostatku i biedy określonych osób lub grup społecznych, 
ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego lub prowadzenia badań 
społecznych i przyrodniczych”2.

W powyższych defi nicjach wyraźnie zaznaczają się trzy nurty działań, 
w których uczestniczą wolontariusze w rejonach odległych od swego miejsca 
zamieszkania, a mianowicie: nurt społeczny, środowiskowy i badawczy. W uję-
ciach proponowanych przez innych autorów pojawiają się te same elementy3, 
zatem zbędne wydaje się ich przytaczanie. 

W literaturze na turystykę wolontariuszy używane są rozmaite określenia, 
takie jak: volunteer vacation4, mini-mission5, mission lite, pro-poor tourism6, 
vacation volunteering, altruistic tourism7, servicebased vacation, participatory 
environmental research tourism (PERT)8 oraz voluntourism9. Próbując stworzyć 
w języku polskim pojęcie analogiczne do ostatniej kategorii, można użyć okre-
ślenia wolonturystyka czy wolonturyzm. 

W różnego rodzaju klasyfi kacjach turystykę wolontariuszy wpisuje się 
w nurt turystyki alternatywnej10, którą z kolei łączy się z szerszą koncepcją turys-
tyki związanej z lokalną społecznością oraz turystyki zrównoważonej11. Wspólną 

2  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 230.
3  R. Scheyvens, Tourism for..., s. 102.
4  B. McMillion, D. Cutchins, A. Geissinger, Volunteer vacations, Chicago Review Press, 

Chicago 2006.
5  S. Brown, A.M. Morrison, Expanding volunteer vacation participation: an exploratory study 

on the mini-mission concept, „Tourism Recreation Research” 2003, nr 28 (3), s. 73–82.
6  C. Ashley, D. Roe, H. Goodwin, Pro-poor tourism strategies: Making tourism work for the 

poor, Overseas Development Institute, Association for Tourism, Nottingham 2001; C.M. Hall, 
Pro-poor tourism: Who benefi ts, Channel View, Nowy Jork 2007.

7  T.V. Singh, Altruistic tourism: another shade of sustainable tourism. The case of Kanda com-
munity, „Tourism” 2002 nr 50 (4), Zagrzeb. 

8  C. Ellis, Participatory environmental research in tourism: a global view, „Tourism Recre-
ation Research” 2003, nr 28 (3).

9  L. Chen, J.S. Chen, The motivations and expectations of international volunteer tourists: 
A case study of Chinese Village Traditions, „Tourism Management” 2010, nr 1.

10  Y.J. Lee, K.M. Woosnam, Voluntourist transformation and the theory of integrative cross-cul-
tural adaptation, „Annals of Tourism Research” 2010, doi:10.1016/j.annals.2010.04.012, sierpień 
2010.

11  D.B. Weaver, Ecotourism in the less developed world, CAB International, Nowy Jork 1998.
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ideą turystyki wolontariuszy i turystyki zrównoważonej jest chęć ograniczania 
destrukcyjnego wpływu ruchu turystycznego na destynację.

Rozwój turystyki alternatywnej uznawany jest za reakcję na negatywne 
skutki turystyki masowej, jak również za efekt głębszego procesu zmian prefe-
rencji konsumentów, wpisujący się w postmodernistyczny model konsumenckich 
postaw – bardziej świadomych, wymagających, zmierzających do samorozwoju, 
który od kilkunastu lat widoczny jest w krajach wysoko rozwiniętych12. Uważa 
się, że w przypadku turystyki alternatywnej można mówić o przejściu od 3S do 
3T (Travelling, Trekking, Trucking)13. Mówiąc o wolonturystyce, można także 
wskazać na poczucie winy czy historycznej odpowiedzialności społeczeństw 
państw kolonizatorów. 

Według niektórych autorów, poczynając od lat 80., turystyka alternatyw-
na stała się głównym tematem rozważań w badaniach dotyczących turystyki14. 
Pojawiają się także opinie, że w obrębie problematyki związanej z turystyką al-
ternatywną wolonturystyce poświęcono relatywnie niewiele analiz naukowych15. 
Stała się ona przedmiotem badań dopiero od 2000 roku16.

Należy podkreślić, że punktem wyjścia dla tej formy turystyki były działa-
nia o charakterze wolontariatu, które rozwijały się zupełnie niezależnie od tury-
styki. Współczesne formy wolontariatu zaczęły się kształtować około 1915 roku, 
o czym więcej piszą A. Gillette, Y. Beighbeder, M. Darby17, i były realizowane 
na całym świecie przez różne organizacje, wśród których należy między innymi 
wymienić: Australian Volunteers Abroad, Peace Corps w USA, Voluntary Service 
Abroad w Nowej Zelandii. W Polsce wśród tego typu organizacji należy wska-
zać: Jeden Świat, Polską Akcję Humanitarną, sieć Centrów Wolontariatu.

12  Por. M. Mowforth, I. Munt, Tourism and sustainability: New tourism in the third world, 
Routledge, Londyn 1998.

13  Ibidem, s. 31.
14  D.B. Weaver,  Alternative tourism in Montserrat, „Tourism Management” 1995, nr 16, s. 595.
15  H. Stoddart, C.M. Rogerson, Volunteer tourism: The case of Habitat for Humanity South 

Africa, „GeoJournal” 2004, nr 60.
16  N.G. McGehee, K. Andereck, Volunteer tourism and the „voluntoured”: The case of Tijuana, 

Mexico,  „Journal of Sustainable Tourism” 2009, nr 17 (1).
17  A. Gillette, One million volunteers. Pelican, Ringwood, Victoria 1968; M. Darby, Interna-

tional development and youth challenge: Personal development through a volunteer experience. 
MA (Leisure Studies) Thesis, School of Leisure and Tourism Studies, University of Technology, 
Sydney 1994; Y. Beighbeder, The role and status of international humanitarian wolunteers and 
organisations, Martinus Nijhoff, Londyn 1991, s. 109–110; K. Clark, The two-way street – a survey 
of volunteer service abroad, New Zealand Council for Educational Research, Wellington 1978; 
Australian Volunteers Abroad (1989) Australian Volunteers Abroad: 25 Years Working for the 
World. Australian Government Publishing Service, Canberra.
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Produkty turystyki wolontariuszy są nowością zarówno na rynku turystycz-
nym, jak i rynku wolontariatu. Są one oferowane przez różne podmioty, poczy-
nając od agencji rządowych i instytucji non-profi t poprzez touroperatorów po 
ośrodki akademickie18. Powyższe projekty cechuje znaczne zróżnicowanie misji 
i celów – jedne mają charakter turystyczny, z niewielkim akcentem pracy użyt-
kowej na rzecz dobra określonej składowej destynacji, inne odwrotnie. Mogą być 
realizowane przez bardzo różne osoby: ludzi młodych, osoby dojrzałe, rodziny 
z dziećmi, niewykwalifi kowanych pracowników fi zycznych, studentów lub 
profesjonalistów. 

Łącząc defi nicję wolontariatu (specyfi czny typ trwałych, planowanych, 
prospołecznych zachowań przynoszących korzyści obcym i występujący w zor-
ganizowanej postaci19) z defi nicją turystyki, cytowany już S. Wearing stwierdza, 
że wolontariusze to osoby, które inwestują swój czas, środki fi nansowe i pracę 
w destynacjach z dala od swego miejsca zamieszkania, by zyskać kulturowe, 
środowiskowe czy duchowe doświadczenia.

Turystyka wolontariuszy zaspokaja zatem potrzeby turystów, którzy chcą 
podróżować w określonym celu (travel with a purpose)20 i czegoś dokonać 
podczas wakacji (make a difference during his holidays21), czerpiąc radość z tu-
rystycznych doznań i satysfakcję z pomocy niesionej innym. Ten typ wyjazdów 
zazwyczaj dostarcza jednostce w pełni autentycznych doświadczeń. 

Przyjmując pogląd C. Rojka22, że podróż pozwala zdobyć doświadczenie 
i mądrość, można stwierdzić, że wolonturyzm daje jednostce szansę zbadania 
samego siebie w kontekście altruizmu23. Zaangażowanie w działalność wolonta-
ryjną pozwala odkryć i kształtować siebie. Jak ujmuje to L. Withey24, ten nieomal 
„rytualny obrzęd” (rites of passage) jest formą samosprawdzającego testu, któ-
remu poddana zostaje jednostka. Dla wolontariusza podróż może mieć głębszy 

18  C. Ellis, Participatory environmental...
19  E. Marta, C. Guglielmetti, P. Maura, Volunteerism during young adulthood: an Italian inve-

stigation into motivational patterns,  „Voluntas” 2006, nr 17 (3), s. 222.
20  S. Brown, X. Lehto, Travelling with a purpose: understanding the motives and benefi ts 

of volunteer vacations, „Current Issues in Tourism” 2005, nr 8 (6), s. 479–496.
21  A. Coghlan, Volunteer tourism as an emerging trend or an expansion of ecotourism? A look 

at potential clients’ perceptions of volunteer tourism organizations, „International Journal of Non-
profi t and Voluntary Sector Marketing” 2006, nr 11 (3), s. 225.

22 C. Rojek, Ways of Escape: Modern transformations in leisure and travel, Macmillan, Londyn 
1993.

23  S. Wearing, Volunteer tourism..., s. 3.
24  L. Withey, Grand tours and Cook’s tours: a history of leisure travel, 1750 to 1915, William 

Morrow and Company, Nowy Jork 1997, s. 3.
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wymiar niż dla zwykłego turysty – jako bodziec do rozwoju25. Koncepcja podró-
żowania dla określonego celu, praca w społeczności w krajach rozwijających 
się czy włączanie się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego dają 
szansę rozszerzenia doświadczeń turysty. 

Turystyka traktowana jest powszechnie raczej jako ucieczka (odskocznia) 
czy nagroda i nie ma zasadniczego wpływu na życie codzienne po powrocie, 
natomiast w przypadku wolonturystyki jest inaczej. Doświadczenia jednostki 
(mikroskala) przenoszone są poprzez jego relacje w stałym środowisku zamiesz-
kania (mezoskala).

Rozpatrując zjawisko w makroskali z punktu widzenia obszarów recepcyj-
nych, należy zauważyć, że turystyka wolontariuszy ma szansę pokonywać ist-
niejące w społecznościach lokalnych obawy o negatywny wpływ turystyki na 
jakość życia miejscowej ludności26. Daje też szansę sektorowi turystycznemu na 
uzyskanie wsparcia lokalnej społeczności zamieszkującej destynacje turystyczne 
poprzez podtrzymywanie ich dziedzictwa środowiskowego i kulturowego. Wska-
zuje to na możliwość konwergencji celów wspólnot lokalnych i sektora tury-
stycznego w mezoskali.

Turyści i ich zachowania znajdują się w centrum koncepcji turystyki27 
i – według T. Singha – na nich spoczywa obowiązek przekazywania „błogosła-
wieństwa” turystyki28. Istotne poznawczo i aplikacyjnie jest zatem pytanie o prze-
słanki podejmowania wyjazdów ukierunkowanych na działanie charytatywne.

S. Wearing jako motywy turystyki wolontariuszy wymienia: altruizm, 
podróżowanie i przygody, rozwój osobisty, wymianę i doświadczenia kulturowe, 
rozwój zawodowy, cele i misje o charakterze organizacyjnym, właściwy czas 
i miejsce29. S. Brown i X. Lehto wskazują cztery przyczyny, dla których ludzie 
podróżują jako wolontariusze, a mianowicie: zagłębienie w kulturę, pragnienie 
spłacenia (altruizm), przyjaźń, rodzina30. 

L. Caissie i E. Halpenny w opracowaniu na temat programu zachowania 
obszarów przyrodniczych  wskazywali następujące motywy uczestników: poszu-

25  M. Foucault, The subject and power, w: H. Dreyfus, G. Rabinow, M. Foucault, Beyond struc-
turalism and hermeneutics, Chicago University Press, Chicago 1983, s. 115.

26  S. Wearing, Volunteer tourism...…, s. 140.
27  J. Tribe, The concept of tourism: framing a wide tourism world and broad tourism society, 

„Tourism Recreation Research” 1999, nr 24 (2).
28  T. Singh, New horizons in tourism: strange experiences and stranger practices, CABI Pu-

blishing, Cambridge, MA, USA 2005, s. 182.
29  S. Wearing, Volunteer tourism… 
30  S. Brown, X. Lehto, Travelling with a purpose…
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kiwanie przyjemności, korzyści uboczne, kontekst środowiskowy i potrzeby 
destynacji, pozostawienie spuścizny, altruizm. Z badań tych autorów wynika, że 
ochotnicy w większym stopniu skoncentrowani byli na sobie niż na kwestiach 
altruistycznych i oczekiwali, że wyjazd zaspokoi nie tylko ich potrzeby wyż-
szego rzędu, jak samorealizację, ale także potrzebę wypoczynku i stymulacji31. 
P. Mustonen twierdzi, że to altruizm, egoizm, życie w grupie i indywidualizm są 
czterema interaktywnymi wymiarami, które motywują turystów wolontariuszy32. 
Ponadto wykorzystując ujęcie S. Browna i X. Lehto, proponuje on podział turys-
tów wolontariuszy na zorientowanych na wolontariat (volunteer-minded) oraz 
zorientowanych na wakacje (vacation-minded)33. 

W nawiązaniu do koncepcji Sylvana dotyczącej ekologów M. Callanan 
i S. Thomas dzielą turystów wolontariuszy na: płytkich (shallow), średnich (inter-
mediate) i głębokich/zaangażowanych (deep)34. 

W badaniu motywacji młodych Szwajcarów W. Rehberg wyodrębnił trzy 
grupy motywów: osiągnięcie czegoś pozytywnego, poszukiwania nowości, 
poszukiwania samego siebie35. 

Starając się zrealizować cel artykułu, jakim jest ocena turystyki wolontariu-
szy, dochodzi się do niejednoznacznych wniosków. Większość przedstawionych 
powyżej faktów i wyników badań pozwala stwierdzić, że wolonturystyka jest 
zjawiskiem pozytywnym ze społecznego, środowiskowego i naukowego punktu 
widzenia, jednak obraz ten nie jest jednorodny. 

Postawy części turystów (w różnych formach turystyki) bywają oceniane 
krytycznie ze względu na ich niewrażliwe interakcje z lokalną społecznością 
i środowiskiem, co podkreślają J. Urry36 czy M. Mowforth i I. Munt37. W ostat-
nich latach pojawiają się także bardziej optymistyczne opinie, a badania wyka-

31  L.T. Caissie, E.A. Halpenny, Volunteering for nature: motivations for participating in a bio-
diversity conservation volunteer program, „World Leisure Journal” 2003, nr 45 (2).

32  P. Mustonen, Volunteer tourism-altruism or mere tourism?, „Anatolia: An International Jour-
nal of Tourism and Hospitality Research” 2007, nr 18 (1).

33  Ibidem.
34  M. Callanan, S. Thomas, Volunteer tourism, w: Niche tourism: Contemporary issues, trends, 

and cases, red. M. Novelli, Butterworth-Heinemann, Wallington, UK 2005, s. 196–198.
35  W. Rehberg, Altruistic individualists: motivations for international volunteering among young 

adults in Switzerland, „Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofi t Organizations” 
2005, nr 16 (2).

36  J. Urry, Consuming Places, Routledge, Londyn 2000.
37  M. Mowforth, I. Munt, Tourism and sustainability: new tourism In the third world, Routledge, 

Londyn 1998.
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zują pewną transformację postaw turystów38, głównie na temat ich interakcji 
z miejscową ludnością z obszarów recepcyjnych. Potwierdzają to także wyniki 
badań na temat społecznych trendów w turystyce39, z których wyłania się obraz 
turysty zmieniającego się z poszukującego niewiele znaczących zmian40 w poszu-
kującego wymiany wartości41. Dowodem na występowanie takich tendencji są 
między innymi właśnie turyści wolontariusze.

Pod koniec minionej dekady w literaturze pojawiły się jednak głosy, że tury-
styka woluntariuszy nie zawsze prowadzi do wzrostu wzajemnego zrozumienia 
dwóch spotykających się zbiorowości42, a w niektórych sytuacjach może nawet 
prowadzić do nasilenia narodowych i kulturowych stereotypów43. Wyrażane są 
także krytyczne opinie na temat wolontariuszy wskazujące, że ich głównym 
celem są własne korzyści, a nie rzeczywista chęć pomocy44.

Prawdopodobieństwo, że relacje między turystami a społecznością lokalną 
będą złe wzrasta w przypadku występowania różnic kulturowych45. Badania 
wskazują, w takiej sytuacji potencjalne nieporozumienia mogą przybierać postać 
negatywnego postrzegania, kształtowania niechętnych postaw, stereotypów 
i uprzedzeń46. Do pomiaru różnic kulturowych proponuje się wykorzystanie 

38  E. Cohen, Contemporary tourism and the host community in less developed areas, „Tourism 
Recreation Research” 2003, nr 28 (1).

39  Por. E. Cohen, Contemporary tourism...; M. Kousis, Tourism and the environment: a social 
movements perspective, „Annals of Tourism Research” 2000, nr 27; N.G. McGehee, Alternative 
tourism and social movements, „Annals of Tourism Research” 2002, nr 29; P. Mustonen, Environ-
ment as a criterion for choosing a holiday destination: arguments and fi ndings, „Tourism Recrea-
tion Research” 2003, nr 28 (1); M. Smith, Holistic holidays: tourism and the reconciliation of body, 
mind and spirit, „Tourism Recreation Research” 2003, nr 28 (1).

40  Hosts and guests: the anthropology of tourism, red. V. Smith, University of Pennsylvania 
Press, Pensylwania 1989.

41  T. Edensor, Performing tourism, staging tourism: (re)producing tourist space and practice, 
„Tourist Studies” 2001, nr 1.

42  E.M. Raymond, C.M. Hall, The development of cross-cultural (mis)understanding through 
volunteer tourism, „Journal of Sustainable Tourism” 2008, nr 16 (5), s. 530–553.

43  K. Simpson, Dropping out or signing up? The professionalization of youth travel, „Antipode” 
2005, nr 37 (3).

44  H.L. Sin, Volunteer tourism: Involve me and I will learn?, „Annals of Tourism Research” 
2009, nr 36 (3).

45  W. Sutton, Travel and understanding notes on the social structure of touring, „International 
Journal of Comparative Sociology” 1967, nr 8(2), 218–223.

46  Y. Reisinger, Social contact between tourists and hosts of different cultural backgrounds, 
w:  red. C. Seaton, R. Jenkins, R. Wood, Tourism: The state of the art, Wiley, Chichester, UK 1994, 
s. 743–754.
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skali społecznego dystansu (social distance skale)47. Do tej pory badania kon-
centrowały się głównie na samych ochotnikach. Wskazanie różnic i ich ocena 
umożliwią lepsze przygotowanie obu stron do kontaktów i pozwolą uniknąć ich 
negatywnych skutków. 

W literaturze dotyczącej tej problematyki wyraźnie rozróżnia się ochotni-
ków zaangażowanych w pomoc dotyczącą ochrony środowiska i działań pro-
społecznych48. Należy podkreślić, że w obu tych przypadkach u wolontariuszy 
wytwarza się emocjonalny stosunek do destynacji, która pozwala jednostce zdo-
być doświadczenia włączające wartość społeczną do jej systemu priorytetów49. 
Nawiązanie relacji z lokalną społecznością zwiększa wrażliwość społeczeństw 
zachodnich na kwestie sprawiedliwości w krajach rozwijających się50. 

Badając jakość pracy wolontariuszy, zaobserwowano, że zasługuje ona na 
wysoką ocenę, a brak doświadczenia (w porównaniu do ekspertów) wyrówny-
wany jest zapałem i zaangażowaniem51. 

2. PRZYKŁADY TURYSTYKI WOLONTARIUSZY

Wspomniane wyżej M. Callanan i S. Thomas podjęły próbę zestawienia 
danych dotyczących przedmiotowego i przestrzennego zakresu projektów reali-
zowanych z udziałem turystów wolontariuszy52. Uzyskane rezultaty pozwoliły im 
stwierdzić, że na świecie w 2005 roku prowadzono 698 projektów w 156 krajach, 
w realizację których zaangażowanych było 289 organizacji. Rodzaje powyższych 
projektów zestawiono w tabeli 1. 

47  K.M. Woosnam, Y. Jung Lee, Applying social distance to..., „Annals of Tourism Research” 
2010, doi:10.1016/j.annals.2010.06.003.

48 R. Scheyvens, Tourism for development: empowering communities, Pearson, Harlow 2002.
49  S. Wearing, Volunteer Tourism..., s. 14.
50  R. Scheyvens, Tourism for Development...…, s. 115.
51  S. Lovell, M. Hamer, R. Slotow, D. Herbert, An assessment of the use of volunteers for ter-

restrial invertebrate biodiversity surveys, „Biodiversity Conservation” 2009, nr 18.
52  M. Callanan, S. Thomas, Volunteer tourism..., s. 187–192. 
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Tabela 1

Rodzaje projektów realizowanych w 2005 roku z udziałem turystów-wolontariuszy

Rodzaj Działania Liczba

Opieka socjalna w lokal-
nej społeczności

opieka nad dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi, 
uchodźcami, pomoc prawna, profi laktyka AIDS 295

Nauka nauka języków obcych, podstaw informatyki, kształ-
cenie ustawiczne 252

Zarządzanie
zarządzanie gospodarką rolną, szkolenia informatyczne 
i fi nansowe, przygotowanie do prowadzenia drobnej 
działalności gospodarczej

126

Poprawa stanu 
środowiska ochrona terenów, dokarmianie zwierząt, plantowanie 120

Budownictwo budowa obiektów (szpitali, szkół), renowacja budyn-
ków, projektowanie 109

Sfera kultury rozwój sztuki, aktywizacja zawodowa kobiet 100
Badania i edukacja 
środowiskowa

badania fl ory i fauny, nauka utrzymania właściwego 
stanu środowiska, odczytywanie śladów 72

Ochrona środowiska zachowanie obecnej postaci, monitorowanie dzikiej 
zwierzyny, prace w parkach narodowych 66

Medycyna praca w szpitalach i poradniach, również z chorymi na 
AIDS 35

Inne 47

Źródło: opracowanie na podstawie: M. Callanan, S. Thomas, Volunteer tourism…, s. 188.

Jeśli chodzi o czas trwania projektów, to 27% z nich realizowanych było 
w okresie krótszym niż 4 tygodnie, 30% trwało krócej niż 6 miesięcy, a 16% 
– mniej niż 12 miesięcy. Projekty długie, zapreliminowane na ponad rok stano-
wiły 10% ogółu, zaś w przypadku 17% przedsięwzięć trudno było sprecyzować 
czas ich trwania. 

Z punktu widzenia lokalizacji projektów najważniejszymi destynacjami 
były: Indie (51 przedsięwzięć), Ekwador (47), Kostaryka (43), Ghana (37), Hon-
duras (28), Gwatemala (26), Chiny (23), Kenia (21), Brazylia (14), Włochy (15), 
Wielka Brytania (13), Indonezja (13)53. W Polsce w tym czasie realizowany był 
jeden projekt.

W Polsce organizacją wyjazdów wolontariuszy zajmują się między innymi 
Jeden Świat czy też Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu. W roku 2007 pierw-

53  Ibidem, s. 192.
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sza z wymienionych organizacji na obozy pracy (workcamps) wysłała 348 wolun-
tariuszy. Większość z nich wyjechała do krajów europejskich, przede wszystkim 
zachodnich, ale 13 osób skierowano także na Ukrainę, jedną do Ugandy, dwie 
do Serbii, trzy do Rumunii, po jednej do Indii i Bośni oraz dwie do Armenii. 
W roku 2009 z Polski wyjechało 357 wolontariuszy. Organizowane są również 
długoterminowe wyjazdy do odległych krajów (Ameryka Południowa, Azja), 
na które wysyła się kilka osób rocznie54. 

Na podstawie szacunków Association for Tourism and Leisure Edu-
cation (ATLAS) w 2008 roku liczbę wolontariuszy na świecie oceniano na 
1,6 miliona, estymując wartość wkładu ich środków fi nansowych i pracy na 
1,7–2,6 mld USD55. 

Podsumowanie

Wydaje się, że mimo pojawiających się czasem wątpliwości, turystykę 
wolontariuszy należy ocenić pozytywnie. Z jednej strony, w skali mikro, jest ona 
znakomitą szkołą życia uruchamiającą proces kształtowania świadomości jedno-
stek w niej uczestniczących, dającą im wiedzę, zwiększającą wrażliwość, czę-
sto modyfi kującą postrzeganie otaczającego świata. Z drugiej strony turystyka 
wolontariuszy przyczynia się do poprawy dobrobytu lokalnych społeczności nie 
tylko w wymiarze materialnym, ale może przede wszystkim poprzez transfer 
wiedzy i umiejętności zarządzania. Dzięki współpracy i tworzeniu zrębów samo-
organizacji lokalnych społeczności powstaje kapitał ludzki, który jest jednym 
z ważniejszych czynników wzrostu gospodarczego. 

Turystyka wolontariuszy pozwala też zmieniać obraz białego człowieka 
– „współczesnego postkolonizatora” i „wyzyskiwacza” w oczach społeczności 
rejonów recepcyjnych. 

W nurcie środowiskowym wolonturystyka nie tylko nie generuje antropo-
presji, ale ją zazwyczaj ogranicza. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, należy stwierdzić, że turystyka 
wolontariuszy może być czynnikiem zrównoważonego rozwoju destynacji. 
Pozwala ona bowiem na poprawę sytuacji na obszarach recepcyjnych we wszyst-
kich trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. 

54  http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?id=32,0,0,1,0,0, sierpień 2010.
55  L.-J. Chen, J.S. Chen, The motivations...
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VOLUNTEER TOURISM IN THE WORLD  
– THE ESSENCE AND THE IMPORTANCE 

Summary

The aim of the paper is a presentation of the essence and a character of volunteer 
tourism in the world. The analysis is based on secondary sources, published mainly in 
foreign literature.

The paper provides an overview of the rapidly growing volunteer tourism market, 
and analyses the motivations, behavior and travel patterns of volunteers and the activities 
of the organizations providing volunteer travel experiences.

Most volunteer tourism involves a combination of travel and voluntary work. An 
increasing demand for volunteer experiences is being met by a growing number of volun-
teer service organizations. Over half of the organizations are non-profi t, but the number 
of commercial providers is rising rapidly.

It is estimated that overall the market has grown to a total of 1.6 million volunteer 
tourists a year, with a value of between $ 1.7 bn–$ 2.6 bn. The most substantial growth 
in the sector has taken place since 1990. 

The main destinations for volunteers are: Latin America, Asia and Africa. Together 
these regions account for almost 90% of the locations offered by volunteer service organi-
zations. This underlines the close link between levels of development and volunteering, 
with most fl ows of volunteers being from relatively rich to relatively poor regions.

The general conclusion of the paper is that volunteer tourism could be an important 
factor of sustainable development of the reception areas in all three dimensions: eco-
nomic, social and environmental. 

Translated by Jadwiga Berbeka
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Wprowadzenie

Atrakcyjność turystyczna może być oceniana w kontekście wielu elementów 
odgrywających istotną rolę w rozwoju turystyki, takich jak na przykład: walory 
turystyczne, odpowiedni poziom zagospodarowania turystycznego, korzystne 
położenie geografi czne oraz dobra dostępność komunikacyjna. Powyższe czyn-
niki determinujące atrakcyjność turystyczną obszaru są głównym przedmiotem 
zainteresowania turystów i wpływają na wielkość ruchu turystycznego. Jego 
intensyfi kacja przynosi dla regionu wiele korzyści gospodarczych, wśród któ-
rych należy wymienić: wzrost dochodów budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój inwestycyjny oraz rozbu-
dowę infrastruktury. Ponadto strumień pieniądza związany z napływem turystów 
pobudza również inne, niezwiązane bezpośrednio z turystyką obszary gospo-
darowania (np. transport, budownictwo, działalność fi nansową itp.). Należy 
zatem stwierdzić, że tereny uznawane za atrakcyjne turystycznie charakteryzują 
się lepszymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki, a co za tym idzie – rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

W artykule podjęto próbę oceny elementów decydujących o atrakcyjności 
turystycznej gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego.
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1. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ OBSZARU 

Atrakcyjność turystyczna obszaru jest pojęciem złożonym i zależnym od 
subiektywnego postrzegania, a więc trudno sformułować w sposób jednoznaczny 
jej kryteria. Z jednej strony atrakcyjność turystyczna odnosi się do obiektywnie 
istniejącej rzeczywistości, z drugiej zaś – jest niejednorodnie odbierana przez 
turystów, którzy prezentują różne motywacje, cele przyjazdu oraz wymagania 
wobec produktu turystycznego. Jednych  do odwiedzenia danego obszaru skła-
nia dostępność rozrywek, możliwość zawierania nowych znajomości, atrakcyjny 
program wydarzeń kulturalnych, dla drugich zaś największą zaletą wybranego 
miejsca jest cisza, spokój i możliwość obcowania z naturą.

S. Wodejko defi niuje atrakcyjność turystyczną jako „sumę subiektywnych 
i obiektywnych ocen poszczególnych elementów podaży turystycznej, miesz-
czącą się w granicach wyznaczonych przez określony poziom cen i dochodów”1. 
Podstawowymi elementami podaży turystycznej decydującymi o atrakcyjności 
są: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komu-
nikacyjna. Przez atrakcyjność turystyczną można zatem rozumieć właściwość 
obszaru lub miejscowości wynikającą z zespołu cech przyrodniczych lub poza-
przyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie turystów2.

W literaturze przedmiotu atrakcyjność turystyczna ujmowana jest na trzy 
sposoby3: 
− jako pojęcie subiektywne, czyli ocena obszaru przez pryzmat własnych do-

świadczeń, przekonań i wartości; 
− jako wynik różnych klasyfi kacji i kategoryzacji (np. zabytek klasy „0”, hotel 

pięciogwiazdkowy); 
− jako efekt zastosowania określonej techniki badawczej. 

Jak wskazuje G. Gołembski atrakcyjność turystyczna może być rozpa-
trywana z punktu widzenia turystów i inwestorów. Dla turystów atrakcyjność 
obszaru jest wypadkową walorów turystycznych, stanu środowiska naturalnego 
i jego czystości, rezultatów działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego 

1  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warsza-
wie, Warszawa 1998, s. 37.

2  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24.
3  I. Potocka, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfi kacji, w: Uwarunkowania i plany 

rozwoju turystyki, tom III,  Walory i atrakcje turystyczne, potencjał turystyczny, plany rozwoju 
turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Poznań 2009, s. 19. 
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oraz dostępności komunikacyjnej. Z kolei na atrakcyjność dla inwestorów wpływa 
stan infrastruktury usługowej, infrastruktury technicznej, stosunki ludnościowe 
i fi nanse gmin4. Oceny poszczególnych elementów atrakcyjności turystycznej 
dokonuje się za pomocą różnych wskaźników.

Według W. Kurka atrakcyjność turystyczna może mieć charakter uniwersalny 
lub względny. O uniwersalności mówi się wówczas, kiedy obszar jest atrakcyjny 
dla ogółu turystów, natomiast charakter względny dotyczy określonych form 
turystyki (np. atrakcyjność dla turystyki narciarskiej, rowerowej, żeglarskiej).

2. CHARAKTERYSTYKA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
GMIN NADMORSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Spośród 114 gmin województwa zachodniopomorskiego, 14 leży w pasie 
nadmorskim regionu (rys. 1). Do gmin nadmorskich należą: Świnoujście, Mię-
dzyzdroje, Dziwnów, Rewal, Mielno, Postomino, Wolin, Trzebiatów, Ustro-
nie Morskie, Darłowo (gmina miejska i wiejska), Kołobrzeg (gmina wiejska 
i miejska), Będzino. Gminy te zajmują łączną powierzchnię ponad 1,9 tys. km2 
(co stanowi 8,4% całkowitej powierzchni województwa), którą zamieszkuje bli-
sko 162,3 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi średnio 
226 osób/km2.

Jednym z istotnych czynników atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich 
są walory turystyczne zlokalizowane na ich terenie. Do głównych walorów tu-
rystycznych należy przede wszystkim zaliczyć elementy środowiska naturalnego, 
to jest: szerokie piaszczyste plaże z wydmami i lasami oraz licznie występujące 
płytkie jeziora nadmorskie (m.in. Jamno, Bukowo, Wicko, Kopań, Recko Przy-
morskie). Ponadto pas gmin nadmorskich charakteryzuje się bardzo korzystnymi 
warunkami bioklimatycznymi (najkorzystniejszymi w całym basenie Morza Bał-
tyckiego), co w połączeniu z obecnością surowców o charakterze leczniczym 
(źródeł solanek, torfów borowinowych) stwarza dogodne warunki dla rozwoju 
turystyki uzdrowiskowej5.

4  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2005, s. 330.

5  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015, Audyt 
Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego, ZROT, Szczecin 2005, s. 7.
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Rys. 1. Podział terytorialny województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne. Warstwy wykorzystane do redakcji map stanowią zasób 
Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomor-
skiego w Szczecinie.

Istotnym elementem bogactwa naturalnego pasa gmin nadmorskich wo-
jewództwa zachodniopomorskiego jest także zlokalizowany w jego zachodniej 
części (na terenach gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin) Woliński Park Na-
rodowy. Zajmuje on łączną powierzchnię blisko 11 tys. ha i obejmuje ekosystemy 
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leśne oraz wodne z ponad 1300 gatunkami roślin, w tym znajdującymi się pod 
ścisłą ochroną (np. wolińska buczyna storczykowa, paproć – długosz królewski 
czy pajęcznica liliowata). Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego stwierdzo-
no także występowanie ponad 230 (z 280 występujących w całej Polsce) gatun-
ków ptaków, w tym najbardziej cennych, takich jak: orzeł bielik czy muchołówka 
mała.

Stan środowiska naturalnego określający możliwość wypoczynku na 
danym terenie jest kolejnym z ważnych elementów decydujących o atrakcyjno-
ści turystycznej obszaru. Wśród zagadnień związanych z ochroną środowiska 
na nadmorskich obszarach turystycznych najważniejszą kwestią wydaje się być 
ochrona wód powierzchniowych. Ich stan w gminach nadmorskich województwa 
zachodniopomorskiego w ostatnich latach uległ zdecydowanej poprawie, dzięki 
znacznym inwestycjom w nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz ograniczeniu 
ilości ścieków przemysłowych6. Problemem pozostają jednak nadal zanieczysz-
czenia pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych oraz gospodarstw 
rolnych, które często przedostają się do wód powierzchniowych, co prowadzi do 
zamykania kąpielisk, również w trakcie sezonu turystycznego7.

 Znaczne nakłady fi nansowe kierowane przez samorządy lokalne na ochronę 
środowiska naturalnego umożliwiły na obszarach nadmorskich także redukcję 
zanieczyszczeń powietrza. Problemem pozostaje jednak zły stan gospodarki 
odpadami, który wymaga podjęcia systemowych działań (również inwestycyj-
nych) na poziomie samorządu regionalnego. 

Atrakcyjność turystyczna omawianego obszaru jest także w znacznej mie-
rze uzależniona od występowania walorów antropogenicznych. Pas gmin nad-
morskich województwa zasobny jest w liczne interesujące zabytki i obiekty 
architektury świadczące o bogactwie kulturowym tych terenów. Łącznie w pasie 
gmin nadmorskich zlokalizowanych jest (według stanu na dzień 4 października 
2010 r.) 299 obiektów objętych nadzorem konserwatorskim, w tym: 136 zabyt-
ków ruchomych oraz 163 zabytków nieruchomych. Do najbardziej charaktery-
stycznych form decydujących o charakterze krajobrazu kulturowego obszaru 
należą:
– układ staromiejski w Darłowie z kościołem farnym, ratuszem i zespołem za-

budowy mieszczańskiej z XIX wieku;
6  Szerzej: Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2008 roku, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin 2009.
7  W sierpniu 2010 roku z powodu zanieczyszczenia bakteriami coli zamknięto kąpieliska mor-

skie w Świnoujściu, Międzyzdrojach oraz Darłowie. 
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– Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie z drugiej połowy XIV wieku;
– budowle sakralne (tj. bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Kołobrzegu z początku XIV wieku, kościół Macierzyństwa 
Najświętszej Marii Panny w Trzebiatowie z XIV wieku);

– układy ruralistyczne z zachowaną zabudową zagrodową, murowaną i ryglo-
wą (w okolicy miejscowości Jamno i Łabusz);

– architektura uzdrowiskowa Międzyzdrojów, Świnoujścia, Dziwnowa i Koło-
brzegu;

– zabytki techniki (w szczególności elektrownie wiatrowe w okolicy Darłowa, 
najdłuższy kamienny falochron w Europie na wyspie Wolin oraz most zwo-
dzony w Dziwnowie i most rozsuwany w Darłowie);

– obiekty militarne będące pozostałością po II wojnie światowej (umocnienia 
w rejonie ujścia Odry, pozostałości twierdzy kołobrzeskiej);

– XIX-wieczne latarnie morskie w Świnoujściu, Kołobrzegu i Niechorzu.
Wśród walorów antropogenicznych rejonu pasa nadmorskiego wojewódz-

twa zachodniopomorskiego warto także wymienić wpisaną do rejestru zabytków 
kolejkę wąskotorową Gryfi ce–Pogorzelica z czynnymi eksponatami pochodzą-
cymi z początku XX wieku. Trasa kolejki biegnie przez malownicze tereny miej-
scowości nadmorskich (Trzęsacz, Rewal, Śliwna i Niechorze) i jako jedyny tego 
typu zachowany obiekt stanowi wyróżnikowy produkt turystyczny regionu.

Różnorodność przyrodnicza i kulturowa omawianego obszaru pozwala na 
wytyczanie licznych szlaków turystycznych zarówno dla turystów zmotoryzowa-
nych, turystyki rowerowej, wodnej, jak i pieszej. Wśród szlaków obejmujących 
swoim zasięgiem gminy nadmorskie województwa, których przebieg wykracza 
poza obszar regionu i kraju, warto wymienić: Szlak Nadmorski (znakowany czer-
wony szlak turystyczny przebiegający z Niemiec przez gminy nadmorskie woje-
wództwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, będący częścią Europejskiego 
Szlaku Dalekobieżnego E9) oraz Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół Bał-
tyku R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) przebiegający dookoła basenu Morza 
Bałtyckiego. W budowaniu atrakcyjności turystycznej obszaru istotną rolę pełnią 
także szlaki turystyczne o zasięgu lokalnym, jak choćby pieszy Szlak Fortyfi -
kacyjny Twierdzy Świnoujście czy szlaki rowerowe biegnące pomiędzy miej-
scowościami pasa nadmorskiego oraz szlaki wodne zlokalizowane u ujścia rzek 
(Odry, Parsęty) do Bałtyku. Dla rozwoju turystyki, w szczególności morskiej, 
w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego istotny jest także 
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będący w fazie realizacji projekt Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego8. 
Przedsięwzięcie to zakłada budowę i modernizację infrastruktury sieci portów 
i przystani jachtowych od Szczecina przez Zalew Szczeciński aż do Darłowa. 

Motywem przyjazdu do danego obszaru recepcji turystycznej mogą być 
także imprezy o charakterze kulturalnym lub rozrywkowym. Gminy nadmorskie 
województwa zachodniopomorskiego są miejscem organizacji imprez cyklicz-
nych (często z wieloletnią tradycją), odbywających się głównie w trakcie sezonu 
turystycznego. Do wydarzeń tych należy zaliczyć: Festiwal Młodzieży Akade-
mickiej „Fama” w Świnoujściu, Wakacyjny Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, 
Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach czy Międzynarodowe Spotkania 
z Folklorem „Interfolk” w Kołobrzegu. Poza wymienionymi, miejscowości nad-
morskie województwa są także gospodarzami licznych imprez (głównie rozryw-
kowych) o charakterze jednorocznym. 

Zagospodarowanie turystyczne gmin nadmorskich jest również bardzo istot-
nym czynnikiem determinującym ich atrakcyjność turystyczną. Podstawowy ele-
ment zagospodarowania turystycznego to baza noclegowa określająca zdolności 
recepcyjne obszaru turystycznego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Staty-
stycznego w 2009 roku w gminach nadmorskich województwa zachodniopo-
morskiego znajdowało się 666 obiektów noclegowych udostępniających łącznie 
przeszło 92 tys. miejsc noclegowych, w tym przeszło 33 tys. o charakterze cało-
rocznym. Obiekty zlokalizowane w pasie nadmorskim województwa stanowiły 
łącznie 73% wszystkich obiektów noclegowych regionu. Największa ich liczba 
znajduje się w gminach: Rewal (109 obiektów), Dziwnów (103 obiekty) oraz 
Mielno (93 obiekty). Gmina Rewal dysponuje ponadto największą liczbą miejsc 
noclegowych (13,2 tys.), jednak większość z nich udostępniana jest w obiektach 
sezonowych, podobnie jak w dwóch pozostałych gminach. Najwięcej miejsc 
noclegowych o charakterze całorocznym udostępniają obiekty (głównie sanato-
ria i uzdrowiska) zlokalizowane w mieście Kołobrzegu9.

Stosowana przez GUS klasyfi kacja obiektów noclegowych dostosowana 
do ustawy o usługach turystycznych pozwala także na wyodrębnienie rodzajów 
obiektów występujących w gminach nadmorskich województwa. Należy pod-

8  Projekt zakłada budowę portów turystycznych w: Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Rewalu, 
Mielnie i Darłowie oraz modernizację marin i przystani jachtowych w Szczecinie (Marina Pogoń, 
Marina Gocław i Przystań Jachtowa AZS), Portu Turystycznego w Trzebieży oraz Mariny w Ko-
łobrzegu. Koszt projektu oszacowany został na kwotę przeszło 88 mln zł, z czego blisko 53 mln zł 
pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. 

9  Na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl, 04.11.2010.
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kreślić, że zestawienie to nie obejmuje pokoi gościnnych (kwater prywatnych), 
co może wpływać na ogólną liczbę obiektów podawaną dla danego obszaru 
w danym roku. Ponadto w 2009 roku w ramach przyjętej klasyfi kacji dokonano 
wyodrębnienia działalności hoteli. Abstrahując jednak od szczegółowych zagad-
nień metodologicznych, do najliczniejszej w 2009 roku grupy miejsc zakwatero-
wania turystów w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego 
należy zaliczyć: ośrodki wczasowe (341 obiektów), pozostałe obiekty nieobjęte 
klasyfi kacją (51 obiektów) oraz zakłady uzdrowiskowe (44 obiekty). Wśród 
obiektów zakwaterowania, których w omawianych gminach jest najmniej, należy 
zaś wymienić: domy wycieczkowe (1 obiekt), domy pracy twórczej (1 obiekt), 
hotele (1 obiekt) oraz motele (2 obiekty)10. 

Zachodzące obecnie zmiany własnościowe polegające na komercjalizacji 
i prywatyzacji obiektów należących do Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw 
państwowych wchodzących w skład dwóch najliczniejszych grup (ośrodków 
wczasowych oraz zakładów uzdrowiskowych) mogą w kolejnych latach skutko-
wać zmianami zarówno w liczbie samych obiektów, jak i oferowanych przez nie 
miejsc noclegowych. 

Wielkość ruchu turystycznego na obszarze gmin nadmorskich województwa 
zachodniopomorskiego przedstawiona za pomocą liczby osób korzystających 
z bazy noclegowej obrazuje poziom zainteresowania turystów tym obszarem. 
W 2009 roku korzystający z noclegów w gminach nadmorskich wojewódz-
twa zachodniopomorskiego stanowili łącznie 63% wszystkich korzystających 
w regionie. Wysokość tego udziału należy rozpatrywać w kontekście danych, 
w świetle których województwo zachodniopomorskie pod względem bazy noc-
legowej i jej wykorzystania zajmuje wiodącą pozycję wśród województw całego 
kraju. 

W 2009 roku największa liczba turystów korzystała z obiektów noclego-
wych znajdujących się w Kołobrzegu (296251), Rewalu (142465), Świnoujściu 
(118729) oraz Mielnie (109745). Wysoka pozycja Kołobrzegu oraz Świnoujścia 
związana jest przede wszystkim z posiadanym przez te miejscowości statusem 
uzdrowiska, co oznacza, że większość znajdujących się tu obiektów noclego-
wych działa w systemie całorocznym. Obiekty zlokalizowane w Rewalu oraz 
Mielnie mają natomiast w głównej mierze charakter sezonowy i ich wykorzy-
stanie ogranicza się niemal wyłącznie do miesięcy letnich. Choć wielkość ruchu 
turystycznego w gminach nadmorskich województwa szacowana na podstawie 

10  Ibidem.
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liczby osób korzystających z noclegów jest wysoka, to jednak ważnym działa-
niem – z punktu widzenia wykorzystania bazy noclegowej – jest zmierzanie do 
ograniczania sezonowości poprzez wydłużanie sezonu turystycznego. 

Analizując stan zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich, należy 
wziąć pod uwagę bazę żywieniową, która jest uzupełnieniem bazy noclegowej 
i zaspokaja podstawowe potrzeby turystów. Z uwagi na to, że dane statystyczne 
publikowane przez GUS nie zawierają informacji na temat liczby placówek 
gastronomicznych zlokalizowanych w poszczególnych gminach, podjęto próbę 
analizy liczby obiektów gastronomicznych w oparciu o informacje zawarte na 
stronach internetowych poszczególnych gmin nadmorskich województwa. Zasto-
sowany poniżej podział związany jest z kategoryzacją stosowaną w przypadku 
większości źródeł internetowych. Zgodnie z uzyskanymi tą drogą informacjami 
w badanych gminach znajduje się łącznie 478 obiektów gastronomicznych. Naj-
więcej odnotowano barów (251 obiektów) i kawiarni (76 obiektów), a pozostałe 
trzy grupy (pizzerie, piwiarnie i puby oraz restauracje) obejmowały łącznie 
151 obiektów. Zdecydowana przewaga barów może świadczyć o tym, że kon-
sumenci korzystający z usług żywieniowych w miejscowościach nadmorskich 
chętniej wybierają posiłki tańsze oraz uboższe asortymentowo.

Innym ważnym czynnikiem rozwoju turystyki w regionie, który podnosi 
atrakcyjność oferowanych usług, jest dostępność komunikacyjna. W przypadku 
gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w aspekcie obsługi 
ruchu turystycznego kwestię tę należy rozpatrywać przede wszystkim w odnie-
sieniu do infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. Sieć transportu dro-
gowego obejmuje:
a) drogi zapewniające skomunikowanie zewnętrzne pasa nadmorskiego w ukła-

dzie regionalnym, krajowym i międzynarodowym (rys. 2), w tym:
− drogi międzynarodowe: E65 (krajowa nr 3), E28 (krajowa nr 6),
− drogi krajowe nr 3, 6, 11.

b) drogi zapewniające sprawne skomunikowanie obszarów położonych wzdłuż 
wybrzeża, jak również drogi pełniące rolę połączeń głównych arterii z miej-
scowościami nadmorskimi, w tym:

− drogi wojewódzkie nr 102, 103, 107, 109, 162, 163, 165, 203, 205.
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Rys. 2. Sieć drogowa województwa zachodniopomorskiego

Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Prezentowane przez GUS dane statystyczne dotyczące długości dróg 
publicznych obejmują jednostki terytorialne do poziomu NUTS-2, a zatem 
oszacowanie wskaźnika gęstości dróg dla gmin leżących w pasie nadmorskim 
województwa jest niemożliwe. W 2009 roku wartość wspomnianego wskaź-
nika dla całego regionu, mierzona długością dróg publicznych w kilometrach 
na 100 km2 powierzchni, wyniosła 58,9 km/100 km2, plasując go na 13. miejscu 
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wśród województw w Polsce. Może to wskazywać na niewystarczająco rozwi-
niętą sieć drogową województwa. Pomimo niskiego wskaźnika gęstości zalud-
nienia w regionie, wzrastający w sezonie ruch pojazdów powoduje nadmierne 
obciążenie infrastruktury drogowej i  bardzo często prowadzi do powstawania 
wielogodzinnych zatorów w węzłach komunikacyjnych. Konieczna jest zatem 
rozbudowa infrastruktury drogowej województwa oraz systematyczne podnosze-
nie parametrów dróg, w szczególności tych, które pełnią funkcję głównych arterii 
komunikacyjnych dla ruchu turystycznego. 

Poza transportem drogowym istotną rolę w obsłudze ruchu turystycznego 
odgrywa także transport kolejowy. W odniesieniu do gmin nadmorskich woje-
wództwa zachodniopomorskiego jego rola ogranicza się przede wszystkim do 
skomunikowania zewnętrznego tych obszarów w układzie regionalnym i krajo-
wym. Systematyczne ograniczanie liczby połączeń oraz likwidacja infrastruk-
tury linii kolejowych w regionie doprowadziły do sytuacji, w której jedynie trzy 
miejscowości nadmorskie (Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg) posiadają 
stałe krajowe połączenia kolejowe, a jedna (Mielno) połączenie sezonowe ze 
stolicą województwa (od 2008 r.). Ponadto dzięki inicjatywie Uznamskiej Kolei 
Uzdrowiskowej (UBB) we wrześniu 2008 roku uruchomiono połączenie między 
Świnoujściem a niemiecką miejscowością Barth. Należy zaznaczyć, że sieć linii 
kolejowych zlokalizowana w pasie nadmorskim regionu nie umożliwia prze-
mieszczania się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami leżącymi wzdłuż 
Wybrzeża. 

3. OCENA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMIN NADMORSKICH 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
NA PODSTAWIE ANALIZY TAKSONOMICZNEGO MIERNIKA ROZWOJU

Jednym ze sposobów określenia atrakcyjności turystycznej obszaru jest 
oszacowanie wartości zasobów determinujących tę atrakcyjność. Na potrzeby 
niniejszego opracowania w celu przeprowadzenia analizy porównawczej gmin 
nadmorskich województwa zachodniopomorskiego posłużono się analizą takso-
nomicznego miernika rozwoju (TMR), zaproponowaną przez D. Milewskiego11. 
Na potrzeby prowadzonych obliczeń z grupy wskaźników poddawanych anali-

11  D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, 
s. 124–131.
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zie wyłączono (ze względu na specyfi kę gmin poddanych analizie) wskaźniki 
dotyczące: 
− odpadów przemysłowych zagospodarowanych (z grupy „stan środowiska na-

turalnego”);
− liczby abonentów telefonii przewodowej; 
−  liczby punktów pocztowych i telekomunikacyjnych (z grupy „infrastruktura 

usługowa”); 
− liczby osób korzystających z sieci gazowej (z grupy „infrastruktura tech-

niczna”).
Ponadto wagi przyporządkowane do wyłączonych z analizy wskaźników 

rozdzielono proporcjonalnie pomiędzy wskaźniki w grupie. Wszystkie dane 
wykorzystane do sporządzenia analizy pochodziły z reprezentatywnych źródeł 
(GUS, EUROSTAT) i odnosiły się do roku 2009.  

Przeprowadzone badanie umożliwiło obliczenie mierników syntetycznych 
charakteryzujących atrakcyjność turystyczną gmin nadmorskich województwa 
zachodniopomorskiego. W celu wykonania analizy porównawczej, która wska-
załaby poziom atrakcyjności turystycznej opisywanego obszaru w stosunku do 
pozostałych gmin województwa, wykonano analogiczną analizę w odniesieniu 
do wszystkich gmin regionu. Otrzymane w trakcie badania mierniki syntetyczne 
pozwoliły na uszeregowanie gmin według stopnia atrakcyjności turystycznej, 
a tym samym opracowanie zobiektywizowanego rankingu gmin nadmorskich 
(tab. 1).

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają zauważyć znaczną dysproporcję 
w poziomie atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich województwa. Róż-
nica pomiędzy wartością TMR w gminie o najwyższym i najniższym wskaźniku 
wynosi aż 0,346 i jest znacznie wyższa niż średnia arytmetyczna wszystkich war-
tości, która wynosi 0,206. Dysproporcje te spowodowane są różnym poziomem 
rozwoju funkcji turystycznej gmin. Gminy o najwyższym wskaźniku TMR (Dziw-
nów, Rewal, Międzyzdroje, Mielno) dysponują bardzo dobrze rozwiniętą infra-
strukturą turystyczną i paraturystyczną i są w stanie zaoferować turystom szeroki 
zakres usług turystycznych. Gminy znajdujące się na końcu rankingu (Wolin, 
Postomino, Będzino) nie posiadają silnych ośrodków z rozbudowaną infrastruk-
turą, mogących zapewnić wysoki poziom obsługi ruchu turystycznego. 
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Tabela 1

Ranking gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego 
według stopnia atrakcyjności turystycznej 

Gmina Wskaźnik TMR
Dziwnów 0,443

Rewal 0,426
Międzyzdroje 0,375

Mielno 0,230
miasto Kołobrzeg 0,212
Ustronie Morskie 0,190
miasto Darłowo 0,158

Trzebiatów 0,135
Świnoujście 0,130
Kołobrzeg 0,127
Darłowo 0,124

Postomino 0,122
Wolin 0,108

Będzino 0,097

Źródło:  opracowanie własne.

Wartości TMR w gminach nadmorskich województwa zachodniopomor-
skiego w odniesieniu do pozostałych gmin regionu kształtują się na wysokim 
poziomie. Warto zauważyć, że średnia arytmetyczna wszystkich wartości TMR 
gmin województwa kształtuje się na poziomie o wiele niższym niż w przypadku 
pasa gmin nadmorskich i wynosi 0,115. Gminy zlokalizowane na Wybrzeżu 
stanowią ścisłą czołówkę wśród gmin regionu pod względem atrakcyjności tu-
rystycznej, co zobrazowano na rysunku 3.

Aż sześć spośród 14 nadmorskich gmin osiąga wartości TMR z przedziału 
najwyższego dla całego regionu.  Z pozostałych gmin województwa w przedziale 
tym znalazła się jedynie gmina Szczecinek z wartością TMR na poziomie 0,194.
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Rys. 3. Wartość wskaźnika TMR w gminach województwa zachodniopomorskiego

Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Z przeprowadzonych badań wynika, że pas gmin nadmorskich wojewódz-
twa zachodniopomorskiego charakteryzuje się najwyższym poziomem atrakcyj-
ności turystycznej w regionie. Niepokoić mogą jedynie dysproporcje występu-
jące pomiędzy gminami o najwyższym i najniższym wskaźniku TMR. Wydaje 
się konieczne podjęcie przez władze samorządowe działań zmierzających do 
budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury oraz pozyskania prywatnych 
inwestorów dla sektora turystycznego. Inwestycje turystyczne i paraturystycz-
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ne są bowiem warunkiem koniecznym do tworzenia atrakcyjnego produktu tu-
rystycznego i przyciągania turystów do miejscowości czy też regionów12.

Podsumowanie

O poziomie atrakcyjności gmin nadmorskich województwa zachodnio-
pomorskiego decydują przede wszystkim dwa elementy, a mianowicie: walory 
przyrodnicze (w szczególności 185-kilometrowy odcinek Wybrzeża, warunki 
klimatyczne, stan środowiska naturalnego) oraz zagospodarowanie turystyczne. 
Turystów z jednej strony przyciąga możliwość pobytu nad morzem, z drugiej zaś 
– dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna. Powyższe czynniki determinują 
atrakcyjność turystyczną omawianego obszaru i stwarzają szczególne warunki 
dla rozwoju funkcji turystycznej gmin nadmorskich. Istotną rolę odgrywa rów-
nież dostępność komunikacyjna do produktu turystycznego w powyższych gmin. 
O ile sieć dróg wydaje się być rozwinięta na w miarę dobrym poziomie, o tyle 
niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu oraz rozbudowy 
sieci linii kolejowych w regionie. Konieczne jest także systematyczne rozbudo-
wywanie oferty połączeń kolejowych (głównie w ruchu regionalnym), umożli-
wiających swobodne przemieszczanie się turystów pomiędzy miejscowościami 
leżącymi wzdłuż Wybrzeża. Pozwoli to na ograniczenie roli transportu drogo-
wego w obsłudze ruchu turystycznego. 

Pod względem atrakcyjności turystycznej gminy nadmorskie należą czo-
łówki gmin województwa zachodniopomorskiego, czego potwierdzeniem jest 
wartość wskaźnika TMR. Należy jednak zaznaczyć, że w poziomie ich atrakcyj-
ności widoczne są dysproporcje. Gminy o najwyższym poziomie wskaźnika (np.: 
Dziwnów, Rewal, Mielno) dysponują również największą liczbą obiektów nocle-
gowych i są odwiedzane przez dużą liczbę turystów. Gminy takie, jak: Będzino, 
Wolin czy Postomino pod względem atrakcyjności zajmują ostatnie pozycje, 
dlatego należy na ich terenie realizować większą liczbę inicjatyw turystycznych  
mających na celu rozwinięcie bazy noclegowej i żywieniowej, podniesienie stan-
dardu już funkcjonujących obiektów noclegowych oraz tworzenie lokalnych pro-
duktów turystycznych. 

12  A. Rapacz, Możliwości i sposoby oceny atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionów 
turystycznych, w: Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Wyższa Szkoła Tu-
rystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 2000, s. 95.
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DIE SCHÄTZUNG DER TOURISMUS ATTRAKTIVITÄT VON OSTSEEGE-
MEINDEN WESTPOMMERN WOJEWODSCHAFT 

Zusammenfassung

Was Touristen interessiert und hat eine große Einfl uss auf die touristische Attrakti-
vität  ist die Zahl und verschiedene touristische Ressourcen, gut ausgebaute touristische 
Infrastruktur, und auch Verkehr zugänglich. Diese Elemente der Attraktivität befi nden 
sich in den Ostseegemeinden Westpommern Wojewodschaft. Überdies der TMR Indika-
tor liegt auf dem hohen Niveau in den Ostseegemeinden im Vergleich zu allen Gemeinden 
Westpommern Wojewodschaft. Diese Situation beeinfl usst die touristische Attraktivität 
und Tourismusentwicklung in diesem Raum.   

Ziel der vorliegenden Arbeit ist somit der Versuch zu beurteilen welche Elemente 
haben die Einfl uss auf die touristischen Attraktivität der Ostseegemeinde Westpommern 
Wojewodschaft.

Übersetzt von Anna Gardzińska  
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KIERUNKI INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Wprowadzenie 

Kierunki inwestycji turystycznych zależą od wielu czynników wzajemnie 
się przenikających i o różnej sile oddziaływania. Istotny wpływ w tym zakre-
sie wywiera polityka turystyczna, jak również określone uwarunkowania ryn-
kowe będące odpowiedzią na zgłaszany popyt turystyczny lub też próbą jego 
generowania.

O oddziaływaniu instytucjonalnym na procesy inwestycyjne, rzutującym 
w zasadniczy sposób na działania samorządu terytorialnego jako inwestora, decy-
dują przyjęte kierunki rozwoju obszaru turystycznego. Samorząd terytorialny 
pełni jednak podwójną rolę: z jednej strony jest uczestnikiem rynku turystycz-
nego (jednym z jego podmiotów), z drugiej zaś – jest organem władztwa tere-
nowego, mogącego – poprzez dostępne instrumenty – w dużej mierze wpływać 
na zachowania przedsiębiorców komercyjnych. Stosowane instrumenty mogą 
przybierać bardzo różne formy o zróżnicowanej sile oddziaływania. Mogą one 
mieć charakter ogólny lub selektywny. Ich dobór powinien jednak wynikać 
z oceny możliwości skuteczności ich oddziaływania na pożądane procesy inwe-
stycyjne. Innymi słowy, dobór instrumentów powinien zapewniać czy też przy-
najmniej dawać szansę realizacji oczekiwanych inwestycji turystycznych.
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Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków komunalnych i komer-
cyjnych procesów inwestycyjnych w  turystyce w województwie dolnośląskim. 
Do realizacji celu wykorzystano dokumenty strategiczne województwa dolno-
śląskiego, określające cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska (w tym zagospo-
darowania turystycznego), a także badania ankietowe przeprowadzone wśród 
wyselekcjonowanych jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 
oraz wśród przedsiębiorstw turystycznych.

Selekcja gmin została przeprowadzona za pomocą pomiaru atrakcyjności 
turystycznej1, dzięki czemu spośród 169 gmin województwa dolnośląskiego 
wyodrębniono łącznie 58 gmin atrakcyjnych turystycznie, które zakwalifi ko-
wano do badania. 

Badanie przeprowadzono także w 135 przedsiębiorstwach turystycznych. 
Określenie liczebności próby empirycznej przedsiębiorstw turystycznych nie jest 
zadaniem łatwym i jednoznacznym. Problemy wynikają choćby z trudności okre-
ślenia populacji generalnej. W systemie REGON nie wyodrębniono podmiotów 
gospodarki turystycznej ze względu na to, że przynależą one do różnych sek-
cji i działów. Jedyna „turystyczna” sekcja – „Hotele i restauracje” nie kumuluje 
wszystkich podmiotów, jednak ma podstawowe znaczenie w badaniach nad zja-
wiskami turystycznymi. W 2006 roku podmioty tej sekcji w województwie dol-
nośląskim stanowiły 8964 jednostek gospodarczych. Jeśli przyjąć za Światową 
Radą Podróży i Turystyki (WTTC), że przedsiębiorstwa hotelarskie i gastrono-
miczne mają 85% udziału w przemyśle turystycznym2, to można szacować, iż 
liczba podmiotów stanowiących populację generalną wynosi 10 546. 

Aby zapewnić statystyczną istotność próby empirycznej, zastosowano jedną 
z nieprobablistycznych technik jej doboru, to znaczy dobór kwotowy. Przy takim 
doborze badacz nie ma możliwości określenia ani średniego błędu losowego, 
ani współczynnika ufności, a zatem nie ma możliwości precyzyjnego określenia 
liczebności próby3. Z góry założono strukturę próby ze względu na wyróżnione 
charakterystyki, którymi były:
− rodzaj gminy, na terenie której przedsiębiorstwo działa;
− forma prawna przedsiębiorstwa;
− rodzaj działalności (przynależność do branży turystycznej).

1  W badaniu atrakcyjności turystycznej gmin województwa dolnośląskiego wykorzystano mia-
rę syntetyczną zaproponowaną przez D. Strahl i opartą na 20 zmiennych opisujących elementy 
podaży turystycznej, za: D. Strahl, Metody ekonometryczne w modelowaniu rozwoju przemysłu, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1984, s. 120–132.

2  www.wttc.org, 20.05.2008.
3  M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004, s. 99–104.
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W kontekście tematu artykułu pytania badawcze pozwalające określić kie-
runki inwestycji turystycznych są następujące:
1. Co to są inwestycje turystyczne i jakie są ich charakterystyczne cechy?
2. Kto jest inwestorem turystycznym?
3. W jakie przedsięwzięcia lokują inwestorzy turystyczni?
4. Jak wygląda konfrontacja założeń strategicznych rozwoju turystyki w woje-

wództwie dolnośląskim z praktyką inwestycyjną?

1. ISTOTA I CECHY INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH

Słowo inwestować pochodzi od łacińskiego investire, co oznacza odziewać, 
przykrywać, otaczać4. W najpowszechniejszym jednak rozumieniu inwestycja 
to ponoszenie nakładów w teraźniejszości, których efektem powinny być zyski 
w przyszłości. Inwestycja jest w istocie bieżącym wyznacznikiem dla przyszłych 
korzyści. O ile jednak teraźniejszość jest względnie dobrze znana, o tyle przy-
szłość to tajemnica, zatem inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla nie-
pewnej korzyści5.

W analizach makroekonomicznych inwestowanie związane jest z powięk-
szaniem lub utrzymaniem zasobów kapitału fi zycznego w postaci maszyn 
i urządzeń, budynków oraz zapasów. W ujęciu makroekonomicznym inwestycje 
pełnią dwie ważne role: po pierwsze są częścią agregatowego popytu na towary, 
toteż ich zmiany nie pozostają bez wpływu na zmiany popytu i dochodu naro-
dowego, po drugie zaś – w dłuższym okresie przyczyniają się do rozbudowy 
zdolności wytwórczych gospodarki i wzrostu produkcji potencjalnej6.  Zakupy 
istniejących już wcześniej nieruchomości, akcji, obligacji lub innych aktywów 
portfelowych nie traktowane są jako inwestycje makroekonomiczne, gdyż nie 
stwarzają nowych zdolności produkcyjnych, a polegają na zmianie właściciela 

4  A. Sokołowski, Inwestycje niemieckie na Dolnym Śląsku w latach 1990–2000, Instytut Stu-
diów Międzynarodowych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Ofi cyna 
Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001, s. 45.

5  K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na za-
sadach PROJECT FINANCE, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2005, s. 61–62.

6  R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2005, s. 261.
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już wcześniej powstałych dóbr7. Takie inwestycje rozpatrywane są na gruncie 
mikroekonomii.

W literaturze mikroekonomicznej wyróżnia się podstawowe nurty defi nio-
wania pojęcia inwestycja, a mianowicie:
− nurt monetarny (fi nansowy) – inwestycje rozpatrywane są z pozycji ruchu 

pieniądza;
− nurt rzeczowy – inwestycje traktowane są jedynie jako ruch dóbr (w podej-

ściu tym zwraca się szczególną uwagę na konieczność uzyskania materialne-
go efektu w wyniku przeprowadzenia inwestycji)8.

Ponieważ drugi z wymienionych nurtów jest przedmiotem niniejszych 
rozważań, stąd defi nicja inwestycji turystycznych sformułowana zostanie na 
podstawie podejścia rzeczowego. W takim ujęciu inwestycje turystyczne to 
ponoszenie wydatków, które mają na celu przyciągnięcie turystów i zaspokojenie 
ich potrzeb9. Jest to zatem pojęcie używane w bardzo szerokim znaczeniu, które 
obejmuje zarówno inwestowanie w nowe obiekty lub modernizację istniejących, 
jak i w zasoby ludzkie. Według kryterium rodzajowego wyróżnia się zasadnicze 
grupy inwestycji dotyczące tzw. bazy materialnej, inaczej określane jako inwe-
stycje stricte turystyczne (obiekty, dzięki którym zaspokajane są główne potrzeby 
turystów) i inwestycje paraturystyczne (dotyczą bazy materialnej, która stanowi 
istotne uzupełnienie dla usług stricte turystycznych)10.

Charakteryzując inwestycje turystyczne, należy wyróżnić następujące ich 
cechy11:
− są inwestycjami kapitałochłonnymi o długim okresie zwrotu poniesionych 

nakładów i długim okresie użytkowania obiektów turystycznych; 

7  R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 59.

8  R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy..., s. 11.
9  I. Jędrzejczyk, Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji projektów inwestycyjnych w re-

gionie, w: Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrówno-
ważonego, część II, Partnerstwo publiczno-prywatne w procesie kształtowania oferty turystycznej 
regionu, red. I. Jędrzejczyk, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.

10  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Poznań 2002, s. 243–244.

11  Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 
Wrocław 1998, s. 104–105; Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Pol-
ski, red. G. Gołembski, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Poznań 2000, s. 41–42; K. Podolski, Infrastruktura społeczna w Polsce – stan i perspektyw, PWE, 
Warszawa 1978, s. 36–39; J. Kroszel, Rozmieszczenie infrastruktury społecznej – wybrane proble-
my, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 28.



169Kierunki inwestycji turystycznych...

− charakteryzują się immobilnością przestrzenną, to znaczy stałym przywiąza-
niem do przestrzeni, w związku z czym konieczne jest dostosowanie inwesty-
cji do warunków miejscowych;

− są fi zycznym nośnikiem procesu tworzenia i realizacji oferty turystycznej, 
umiejscawiając ją w czasie i przestrzeni; 

− są narzędziem, którego użycie powoduje regulację zakresu, struktury i pozio-
mu usług turystycznych;

− są elementem, za pomocą którego można stymulować zakres udostępniania 
i wykorzystywania występujących w regionie walorów turystycznych; 

− są czynnikiem, który może pozytywnie oddziaływać na rozwój innych ele-
mentów infrastruktury;

− są podstawą dla wzrostu zatrudnienia i rozwoju lokalnego, głównie obszarów 
słabszych gospodarczo.

Inwestorami turystycznymi mogą być organizacje publiczne i prywatne, 
a wśród nich: administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa tu-
rystyczne i inne przedsiębiorstwa oraz  organizacje niedochodowe wspomaga-
jące rozwój turystyki. 

2. DOKUMENTY STRATEGICZNE WYZNACZAJĄCE KIERUNKI 
INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Przedstawiając problem kierunków inwestycji turystycznych w wojewódz-
twie dolnośląskim, nie sposób nie odnieść się do podstawowego dokumentu 
wyznaczającego rozwój tego regionu, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego do 2020 roku (SRWD)12. 

Już pobieżna analiza celów strategicznych i operacyjnych wskazuje, że 
turystyka nie została w ich ramach wyeksponowana. Nie jest to wyraz marginali-
zowania roli gospodarki turystycznej w koncepcji dalszego rozwoju regionu, lecz 
efekt  dużego stopnia uogólnienia  formułowanych celów, nieodwołujących się 
do poszczególnych branż. W strategii położono nacisk na podnoszenie atrakcyj-
ności inwestycyjnej i budowę gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie 
potencjału innowacyjnego i wspieranie aktywności gospodarczej. Jednocześnie 
akcentuje się dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, integracji 
społecznej oraz rozwoju kultury i edukacji. Przyjęte w SRWD założenia stały 

12  www.umwd.dolnyslask.pl.
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się podstawą do sporządzenia szczegółowych opracowań powiązanych ze sobą 
w zakresie wspólnego oddziaływania na rozwój szeroko rozumianej infrastruk-
tury turystycznej. W ten sposób wyznaczono kierunki zakładanych inwestycji 
turystycznych. Zestawienie opracowań szczegółowych, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu założeń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego, zaprezentowano na rysunku 1.

STRATEGIA 
ROZWOJU

TURYSTYKI 
na lata         

2007–2013 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
DOLNO L SKIEGO DO 2020 ROKU 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO

Program 
Rozwoju 
Turystyki 

na lata 
2004–2013 

Regionalna
Strategia 
Innowacji 

– wspieranie
klasterów 
turystycznych

– aktywizacja 
rodowiska  

badawczego
w kreowaniu 
innowacyjnego 
produktu tu-
rystycznego 

– inkubacja inno-
wacji w budo-
wie infrastruk-
tury turystycz-
nej

Program Rozwoju 
Infrastruktury 
Transportowej  

i Komunikacyjnej 
– rozbudowa dróg  

ró nych szczebli  
w celu u atwienia  
dost pu do o rod-
ków ruchu turys-
tycznego, uzdro-
wisk i do obszarów 
atrakcyjnych tu-
rystycznie 

– rozbudowa  infra-
struktury turystycz-
nej wzd u  dróg 

– budowa cie ek
rowerowych 

Program Ma ej 
Retencji Wodnej 
dla Województwa 

Dolno l skiego 
do pozytywnych 
skutków reten-
cjonowania wody 
zalicza si  m.in.: 
– zachowanie  

i odtworzenie 
naturalnych
walorów
rodowiskowych 

– popraw
mikroklimatu 

– rozwój turystyki 
i rekreacji  

Program Opieki 
nad Zabytkami 
Województwa 
Dolno l skiego 

2007–2011 
– odnowa 

zabytków
architektury

– renowacja 
zabytków
nieruchomych 

– renowacja 
zabytków
ruchomych 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ  
W WOJEWÓDZTWIE DOLNO L SKIM 

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolno l skiego  
na lata 2007–2013 

– budowa i modernizacja dróg i mostów 
– modernizacja opery, teatrów, muzeów 
– budowa obiektów ratownictwa medycznego 
– budowa sieci teleinformatycznej 
– ochrona rodowiska 

Rys. 1. Programy wpływające na kierunki inwestycji turystycznych w województwie 
dolnośląskim

Źródło: opracowanie własne.
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Podstawowe założenia w zakresie turystyki zawarte są w Programie Roz-
woju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. W ramach tego dokumentu 
w priorytecie 3 wskazano na „konieczność budowy jakościowej infrastruktury 
turystycznej regionu”, wyznaczając przy tym cel główny, który zakłada „stwo-
rzenie impulsów dla rozwoju wysokiej jakości infrastruktury turystycznej re-
gionu, uwzględniającej specyfi kę i uwarunkowania terytorialne oraz rynko-
we”. Cel główny został określony przy pomocy czterech następujących celów 
operacyjnych:
− rozwój jakościowej bazy oraz infrastruktury turystycznej dedykowanej 

na potrzeby wiodących form turystyki w regionie;
− rewitalizacja, rewaloryzacja terenów zagrożonych degradacją materialną 

oraz społeczną na cele rekreacyjne, kulturalne, aktywizujące rozwój turys-
tyki;

− wspieranie rozwiązań systemowych w obszarze dostępności komunikacyjnej, 
bezpieczeństwa, ochrony cennych walorów na obszarach turystycznych;

− rozwój nowoczesnych systemów orientacji turystycznej oraz udogodnień dla 
turystów aktywnych na trasach i szlakach regionu13.

3. KIERUNKI INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Cele i zadania strategiczne wyznaczające obszary rozwoju infrastruktury 
turystycznej określają zakres inwestycji podejmowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Badania przeprowadzone wśród przedstawicieli władz 
gminnych pozwoliły na analizę  działań inwestycyjnych podejmowanych w latach 
2005–2007 i zamierzeń inwestycyjnych na okres 2008–2010, co zobrazowano na 
rysunku 2.

13  http://turystyka.dolnyslask.pl Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa 
Dolnośląskiego.
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Rys. 2. Struktura inwestycji prowadzonych przez samorządy terytorialne w latach 
2005–2010 

Źródło: opracowanie własne.
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W obszarze dotychczasowego działania gmin znalazły się przede wszystkim 
inwestycje polegające na budowie i modernizacji dróg (81,08%). Ten kierunek 
inwestowania stanowi również najważniejszą pozycję planowanych zamierzeń 
inwestycyjnych (72,97%). W dalszej kolejności realizowane inwestycje doty-
czyły promocji atrakcyjności turystycznej gmin (64,86%)  oraz oznakowania 
dróg, tras i obiektów turystycznych (59,46%). Na budowę punktów informacji 
turystycznej i budowę sieci wodociągowej wskazało 54,05% respondentów. 

Według przedstawicieli samorządu terytorialnego gmin, w latach 2008–2010 
nastąpi zmiana struktury inwestowania. Planowane są między innymi inwestycje 
w budowę innowacyjnego produktu turystycznego oraz budowę i moderniza-
cję zaplecza sportowo-rekreacyjnego (głównie budowę obiektów sportowo-re-
kreacyjnych, basenów, wyciągów i tras narciarskich). Samorządy planują również 
zwiększenie wydatków na budowę i modernizację punktów widokowych oraz 
budowę nowych parkingów. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na promocję, 
informację turystyczną i drogi, to w latach tych stracą one nieco na znaczeniu.

Reasumując powyższe informacje, należy zauważyć, że działania inwesty-
cyjne samorządu terytorialnego gmin atrakcyjnych turystycznie w województwie 
dolnośląskim wpisują się w działania ujęte w priorytecie 3 Programu Rozwoju 
Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, zwłaszcza w ramach celów opera-
cyjnych 1, 3 i 4. Prezentując kierunki inwestycji turystycznych w województwie 
dolnośląskim, nie można nie wspomnieć o tak ważnej imprezie, jaką są  Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Nożnej  EURO 2012, które stały się impulsem dla aktyw-
ności inwestycyjnej. Wrocław jest jednym z miast gospodarzy mistrzostw, obok 
Warszawy, Gdańska i Poznania, w związku z czym w województwie dolnoślą-
skim poza stadionami buduje się i modernizuje infrastrukturę komunikacyjną. 
Wśród inwestycji tych należy wymienić: budowę nowych dróg, obwodnicy 
Wrocławia, rozbudowę Lotniska Wrocław–Strachowice, przebudowę dworców 
kolejowych (przede wszystkim Dworca Głównego we Wrocławiu). Te zadania 
realizowane z budżetu centralnego, wojewódzkiego, budżetów lokalnych, dotacji 
UE oraz innych źródeł przyczyniają się do poprawy atrakcyjności turystycznej 
województwa dolnośląskiego. Przygotowania do EURO 2012 generują także 
inwestycje prywatne w budowę obiektów hotelarsko-gastronomicznych14.

14  Do roku 2012 tylko we Wrocławiu ma powstać 9 hoteli o łącznej liczbie 2500 miejsc, w tym 
trzy obiekty 5*, trzy obiekty 4*, jeden hotel 3* oraz dwa 2*. 
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4. KIERUNKI PRYWATNYCH INWESTYCJI TURYSTYCZNYCH 

W celu zaprezentowania zakresu prowadzonych inwestycji zgromadzono 
informacje pozwalające na analizę ich struktury z uwzględnieniem podziału 
na inwestycje w nieruchomości i zakupy środków trwałych oraz inwestycje 
w poszczególne rodzaje zaplecza materialnego turystyki. W latach 2005–2007 
inwestorzy dokonywali głównie zakupów środków trwałych (rys. 3), natomiast 
w przyszłości zamierzają wyraźnie zwiększyć udział kapitału inwestycyjnego 
na zakup lub modernizację nieruchomości. Należy zauważyć, że prowadzone 
obecnie działania inwestycyjne służą poprawie bazy żywieniowej, estetyki naj-
bliższego otoczenia fi rmy oraz bazy noclegowej i transportowej. Przedsiębiorcy 
przewidują, że w przyszłości wzrośnie liczba inwestycji związanych z budową 
parków, obszarów zielonych, parkingów, bazy rekreacyjnej i infrastruktury 
odnowy biologicznej.

Badanym zadano również pytanie o rodzaje inwestycji turystycznych pro-
wadzonych przez nich w latach 2005–2007 i realizowanych obecnie (rys. 4). 
Udzielając odpowiedzi, najczęściej wskazywano na inwestycje modernizacyjne 
(74,42%), rozwojowe (55,81%), inwestycje w kapitał ludzki (45,35) oraz inwe-
stycje odtworzeniowe (39,53%). W przyszłości inwestorzy planują największy 
udział inwestycji rozwojowych (63,95%), w dalszej kolejności modernizacyj-
nych (51,16%) i innowacyjnych (43,02%).

Jak to już zostało podkreślone, prywatni przedsiębiorcy w przeważającej 
mierze inwestowali w bazę noclegową oraz żywieniową. Należy zaznaczyć, że 
wśród tych przedsięwzięć coraz popularniejsza jest rewitalizacja starych obiek-
tów i wykorzystywanie ich dla celów turystycznych. Przykładem potwierdzają-
cym tego typu działania, wynikające z celu operacyjnego nr 2, jest utworzona na 
terenie województwa dolnośląskiego Dolina Pałaców i Ogrodów, która rozciąga 
się od Jeleniej Góry przez Staniszów, Łomnicę, Wojanów i Karpniki, łącząc Kar-
konosze z Rudawami Janowickimi. Wcześniej znana jedynie koneserom, obecnie 
odzyskuje dawny blask i jednocześnie turystyczny charakter, ubiegając się o wpi-
sanie na listę światowego dziedzictwa UNSECO. 
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Rys. 3. Zakres inwestycji prowadzonych w latach 2005–2007 oraz zamierzenia na lata 
2008–2010

Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.
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W dolinie znajdują się 22 pałace, z których pięć z pietyzmem odrestauro-
wano. Dzięki zabiegom i staraniom grupy inwestorów obiekty te mają szansę być 
uznawane za unikatowe w skali krajowej, porównywane z zamkami nad Loarą. 
Pałac Paulinum, który jako jedyny stoi w samej Jeleniej Górze, doskonale łączy 
rolę obiektu hotelowego i miejsca koniecznego do zobaczenia (laureat nagrody 
Zabytek Zadbany A.D. 2007).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące 
wnioski:
− inwestorzy publiczni (jednostki samorządu terytorialnego gmin) prioryteto-

wo potraktowali inwestycje służące poprawie dostępności komunikacyjnej, 
jednak w najbliższym okresie ten kierunek powinien tracić na znaczeniu; 

− inwestorzy prywatni (przedsiębiorstwa turystyczne) skupili uwagę na tych 
procesach inwestycyjnych, które prowadzą do modernizacji bazy żywie-
niowej i noclegowej oraz do podniesienia estetyki najbliższego otoczenia 
fi rmy;

− dokonania inwestycyjne władz gmin i przedsiębiorców turystycznych są 
zgodne z zamierzeniami prezentowanymi w dokumentach strategicznych 
województwa dolnośląskiego;

− głównym czynnikiem stymulującym procesy inwestycyjne we Wrocławiu 
i innych gminach Dolnego Śląska jest organizacja Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej  EURO 2012. 



178 Mirosław Januszewski

DIRECTIONS TOURISM INVESTMENT LOWER SILESIAN

Summary

The objective of the hereby article is to present directions of communal and 
commercial investment processes occurring in tourism in Lower Silesia region. In order 
to carry out the defi ned goal strategic documents of Lower Silesia region were used in 
which goals and directions of regional development (including tourism management) 
were specifi ed, as well as surveys performed among the selected units of territorial self-
government at communal level and also among tourism oriented enterprises.

Translated by Hanna Fujak
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ZNACZENIE  OBSZARÓW  CHRONIONYCH 
DLA  ATRAKCYJNOŚCI  TURYSTYCZNEJ 

WOJEWÓDZTWA  ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego obszaru przez 
turystów jest jego atrakcyjność turystyczna, będąca wypadkową wielu zróżni-
cowanych elementów oraz subiektywnych odczuć turystów. Stale rosnący ruch 
turystyczny implikuje poszukiwanie wciąż nowych miejsc, które mogłyby stać 
się atrakcyjne turystycznie. Coraz częściej unikatowość obszarów chronionych, 
także ze względu na zagrożenie zniszczeniem, staje się podstawowym elemen-
tem kreującym atrakcyjność turystyczną obszaru. Jednocześnie z uwagi na 
konieczność respektowania zasad zrównoważonego rozwoju tereny te mogą stać 
się barierą dla rozwoju turystyki. Województwo zachodniopomorskie dysponuje 
walorami turystycznymi, do których między innymi należy wiele zróżnicowa-
nych i objętych ochroną obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, mających 
wpływ na atrakcyjność turystyczną województwa. Celem artykułu jest identyfi -
kacja znaczenia obszarów chronionych dla atrakcyjności turystycznej i rozwoju 
turystyki w województwie zachodniopomorskim.
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1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA OBSZARU

Atrakcyjność turystyczna może być rozpatrywana w odniesieniu do róż-
nych fragmentów przestrzeni: miejscowości, regionów, obszarów wydzielonych 
za pomocą kryteriów administracyjnych (lub innych) lub określonych miejsc. 
Jest to pojęcie uwzględniające subiektywnie odczuwaną przez turystów siłę 
przyciągania danego obszaru, wynikającą z obiektywnie istniejących walorów 
turystycznych, zagospodarowania turystycznego oraz dostępności komunikacyj-
nej. W ujęciu bezwzględnym dotyczy obszarów, które przyciągają ogół turystów, 
w ujęciu względnym zaś – obszarów postrzeganych jako atrakcyjne dla określo-
nych form turystyki (np. narciarskiej czy kajakowej)1.

Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem często używanym zarówno na 
płaszczyźnie praktycznej (np. przez turystów, touroperatorów czy samorządow-
ców), jak i teoretycznej (przez naukowców zajmujących się badaniem zagadnień 
turystycznych). W obu przypadkach posługiwanie się terminem atrakcyjności 
turystycznej ma charakter intuicyjny, gdyż pojęcie to nie zostało do tej pory 
zdefi niowane w sposób jednoznaczny. Dodatkową trudnością jest równoczes -
ne używanie także innych określeń, takich jak na przykład walory turystyczne 
czy atrakcje turystyczne, które są traktowane (w zależności od autorów wypo-
wiedzi) jako synonimy pojęcia „atrakcyjność turystyczna” bądź jej nośniki czy 
wyznaczniki.

W ujęciu popularnym atrakcyjność turystyczna rozumiana jest jako ogół 
czynników budzących zainteresowanie turystów i sprawiających, że decydują się 
oni na pobyt w danym regionie. Zróżnicowanie upodobań i oczekiwań turystów 
oraz odmienność w percepcji i ocenie zjawisk (takich jak na przykład: krajo-
braz regionu, charakter i ranga walorów turystycznych, stan środowiska, poziom 
zagospodarowania, jakość usług turystycznych) powodują, że tak pojmowana 
atrakcyjność turystyczna ma bardzo subiektywny charakter i może być oceniana 
jedynie w kategorii upodobań indywidualnych – jako odczucia konkretnych 
osób dotyczące danego regionu. Takie podejście wyklucza dokonanie obiek-
tywnej kwantyfi kacji zjawiska, która dla regionów i obszarów wiążących swoją 
przyszłość z rozwojem turystyki staje się coraz ważniejsza. Dynamiczny wzrost 
liczby osób uczestniczących w wyjazdach turystycznych oraz większa często-
tliwość wyjazdów implikują bowiem poszukiwanie coraz to nowych obszarów, 
które będą przez turystów postrzegane jako warte odwiedzenia. Region, który 

1  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 24.
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okaże się dla turystów najbardziej atrakcyjny, ma największe szanse na wykorzy-
stanie turystyki jako stymulatora rozwoju gospodarczego obszaru.  

W rozważaniach naukowych także brakuje jednomyślności w defi niowaniu 
atrakcyjności turystycznej. Najczęściej uznaje się, że atrakcyjność turystyczna jest 
sumą subiektywnych i obiektywnych ocen poszczególnych elementów podaży 
turystycznej, mieszczącą się w granicach wyznaczonych przez określony poziom 
cen i dochodów2. Za elementy podaży podlegające ocenie w ramach atrakcyjno-
ści turystycznej uznaje się: walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne 
oraz dostępność komunikacyjną3. Dla określenia atrakcyjności turystycznej 
podstawowe znaczenie ma ranga walorów turystycznych, zdolność obsługowa 
infrastruktury oraz poziom dostępności komunikacyjnej obszaru (zarówno 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej). Ze względu na postępującą degradację środo-
wiska przyrodniczego, widoczną szczególnie w obszarach wykorzystywanych 
przez turystykę masową, oraz jednoczesny zwrot ku turystyce zrównoważonej 
(na płaszczyźnie gospodarczej i instytucjonalnej) i pogłębiającą się tendencję do 
wyjazdów w regiony czyste ekologicznie (na płaszczyźnie indywidualnej), do 
czynników określających atrakcyjność turystyczną włączono stan środowiska 
przyrodniczego w regionie.

Mimo w miarę  precyzyjnego określenia tego, jakie czynniki decydują 
o atrakcyjności turystycznej regionu, nadal część z nich z trudem (lub wcale) 
poddaje się kwantyfi kacji (walory turystyczne), pozostawiając miejsce na subiek-
tywne oceny. 

W najbardziej szczegółowym ujęciu, uwzględniającym także wskaźniki 
pozwalające na ocenę poszczególnych elementów, atrakcyjność turystyczna 
regionu postrzegana jest z dwóch perspektyw – turystów i potencjalnych inwe-
storów. O atrakcyjności regionu dla turystów decydują następujące czynniki4:
− walory turystyczne, których oceny dokonuje się między innym na podstawie 

takich wskaźników, jak: udział powierzchni leśnych i chronionych w całości 
obszaru, rzeki i jeziora według klas czystości, zabytki, muzea i imprezy od-
bywające się w regionie, długość szlaków turystycznych;

2  S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warsza-
wie, Warszawa 1998, s. 37.

3  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować pozna-
wanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2002, s. 32.

4  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2009, s. 330–332.
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− stan środowiska przyrodniczego określany przez takie wskaźniki, jak: emisja 
zanieczyszczeń i ścieków, ilość składowanych odpadów, ilość gruntów zde-
gradowanych i zdewastowanych;

− skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska oceniana na podstawie 
poziomu redukcji zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, stosun-
ku przepustowości oczyszczalni do ilości ścieków wymagających oczysz-
czenia, udziału zagospodarowanych odpadów w ogólnej ilości składowa-
nych odpadów oraz terenów zrekultywowanych w ogólnej ilości obszarów 
zdegradowanych;

− dostępność komunikacyjną ocenianą na podstawie długości dróg krajowych, 
zarejestrowanych samochodów oraz liczby stacji kolejowych. 

Atrakcyjność inwestycyjna obejmuje zaś takie elementy, jak5:
− infrastruktura usługowa określana na przykład przez: liczbę abonentów te-

lefonii przewodowej, sklepów, stacji benzynowych, aptek, banków, przy-
chodni;

− infrastruktura techniczna oceniana poprzez takie wskaźniki, jak na przykład: 
długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

− stosunki ludnościowe określane między innymi poprzez: strukturę zawodo-
wą ludności, poziom bezrobocia, gęstość zaludnienia;

− fi nanse gmin, które można ocenić na podstawie struktury dochodów gminy 
czy inwestycji, ich typów i rodzaju fi nansowania.

W prezentowanym ujęciu infrastruktura turystyczna obejmująca bazę 
noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą traktowana jest w sposób odrębny, 
a jej oceny dokonuje się na podstawie licznych wskaźników, takich jak: liczba 
obiektów i miejsc noclegowych oraz gastronomicznych, liczba kąpielisk, wypo-
życzalni sprzętu wodnego itd. 

Pomimo dążeń w kierunku zobiektywizowania pojęcia atrakcyjności tury-
stycznej obszaru – polegających na opracowaniu wielu wskaźników, które mia-
łyby umożliwić przykładowo porównanie atrakcyjności turystycznej obszarów 
(i w pewnym zakresie spełniają tę funkcję) – nadal oceny tego aspektu pozostają 
w dużej mierze subiektywne. Wynika to przede wszystkim z wielości czynników 
składających się na atrakcyjność turystyczną obszaru oraz trudności w kwanty-
fi kacji wielu z nich (szczególnie tych, związanych z walorami turystycznymi). 
Dodatkowo zróżnicowanie gustów i preferencji turystów jest przyczyną odmien-
nych (czasami skrajnie) ocen atrakcyjności turystycznej obszaru i budujących ją 
elementów. 

5  Ibidem.
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2. ZNACZENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
W BUDOWANIU ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU

Elementy środowiska przyrodniczego stanowią ramy funkcjonowania syste-
mów społeczno-gospodarczych, w tym sektora turystycznego – zarówno w sposób 
bezpośredni, jak i pośredni. Stwarzają one warunki dla rozwoju określonej dzia-
łalności, która – zmieniając środowisko przyrodnicze – w sposób wtórny determi-
nuje funkcjonowanie systemów społeczno-gospodarczych w nowych warunkach. 
Środowisko przyrodnicze składające się z takich elementów, jak6: klimat, wody, 
ukształtowanie powierzchni, gleby, budowa geologiczna, fauna i fl ora7, charak-
teryzują dwie podstawowe cechy: zróżnicowanie i zmienność. Zróżnicowanie 
oznacza, że poszczególne części środowiska dysponują odmiennym potencjałem 
przyrodniczym, na który składają się nierównomiernie rozmieszczone zasoby 
przyrody (w większości immobilne, o różnym stopniu wyczerpywalności i odna-
wialności) i pojemność środowiska (określana także pojemnością asymilacyjną8), 
czyli zdolność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, oznacza-
jąca wielkość zanieczyszczeń i zagrożeń, które mogą być przez środowisko zneu-
tralizowane bez zmiany jego pierwotnych właściwości. Zmienność środowiska 
oznacza przekształcenia dokonujące się w środowisku wraz z upływającym cza-
sem i jest rozpatrywana w kategorii zmian długookresowych, krótkookresowych 
oraz incydentalnych. 

Zaprezentowane atrybuty środowiska mają kluczowe znaczenie dla atrak-
cyjności turystycznej obszaru. Potencjał środowiska przyrodniczego stanowi 
podstawę dla wyróżnienia przyrodniczych walorów turystycznych (wypoczynko-
wych, krajoznawczych i specjalistycznych), najczęściej pełniących główną rolę 
w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej obszaru. Często stanowią one domi-
nujący (a nawet jedyny) cel podróży turystycznych i od nich zależy lokalizacja 
elementów infrastruktury turystycznej. W budowaniu atrakcyjności turystycznej 
ważną rolę pełni również zmienność środowiska, w przypadku której decydu-
jące znaczenie mają zmiany o charakterze cyklicznym, wywołujące sezonową 

6  J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 
2004, s. 51.

7  Współcześnie również przestrzeń traktowana jest jako element środowiska przyrodniczego, 
zob. A. Bernaciak, W.M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo AE 
w Poznaniu, Poznań 2002, s. 47.

8 H.M. Szoege, Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2005, s. 70.
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zmienność jakości środowiska przyrodniczego, czego konsekwencją jest zróż-
nicowanie atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów w ciągu roku9. 
Szczególne znaczenie dla atrakcyjności turystycznej mają obszary chronione, 
które ze względu na swoją unikatowość, a często także trudną dostępność oraz 
zagrożenie całkowitym zniszczeniem stają się obiektami wyjątkowego zaintere-
sowania turystów, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
obszaru. 

Coraz istotniejsze znaczenie dla atrakcyjności turystycznej obszaru ma 
pojemność ekologiczna, gdyż stan środowiska naturalnego i stopień wykorzy-
stania jego pojemności stanowią istotny czynnik lokalizacyjny dla aktywności 
turystycznej. Z uwagi na nowe trendy w turystyce oraz wzrost świadomości 
ekologicznej turyści wyjeżdżając z miejsc stałego zamieszkania (najczęściej zur-
banizowanych, zanieczyszczonych oraz hałaśliwych), kierują się do regionów 
turystycznych w poszukiwaniu optymalnych warunków do spędzenia wolnego 
czasu, których fundamentem (często nawet nieuświadomionym) jest czyste 
środowisko. Zmiany w preferowanym stylu życia powodują, że nawet osoby 
uczestniczące w ruchu turystycznym o charakterze masowym, który jest gene-
ratorem największej liczby zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, zaczynają 
doceniać jakość środowiska i postrzegać obszary o mało zanieczyszczonym śro-
dowisku przyrodniczym jako zdecydowanie bardziej atrakcyjne turystycznie, bez 
względu na rodzaj preferowanej aktywności turystycznej. Wyraźnie zarysowuje 
się dualizm dotyczący znaczenia świadomości ekologicznej dla decyzji podej-
mowanych przez turystów oraz ich zachowań podczas wyjazdów turystycznych. 
O ile poziom świadomości ekologicznej coraz silniej oddziałuje na proces poszu-
kiwania i wybór miejsca docelowego wyjazdu (preferowane jest czyste i atrak-
cyjne środowisko przyrodnicze, ale nie kosztem wyższej ceny pobytu), o tyle 
zachowania turystów w obszarach recepcji turystycznej rzadko mają charakter 
proekologiczny i mający na celu ochronę środowiska (nawet, jeśli w warunkach 
codziennych standardem jest segregacja śmieci, oszczędność wody czy energii). 

Rozpatrując środowisko przyrodnicze jako barierę dla rozwoju przestrzeni 
turystycznej, należy zauważyć, że jest to związane z następującymi czynnikami: 

9  Zmiany długookresowe są odpowiedzialne za dzisiejszy kształt środowiska, zmiany incyden-
talne zaś mogą przyciągać (przez swoją niezwykłość i widowiskowość) lub odpychać (strach przed 
nieobliczalnymi skutkami) działalność turystyczną.
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− ograniczonością przestrzeni dostępnej dla działalności człowieka oraz wy-
czerpywalnością większości elementów środowiska przyrodniczego w ujęciu 
globalnym, regionalnym i lokalnym;

− wskaźnikiem chłonności turystycznej obszaru wyznaczającym granice tu-
rystycznego użytkowania środowiska przyrodniczego. Jego przekroczenie 
powoduje degradację elementów środowiska i zmniejszenie atrakcyjności 
turystycznej, która w ostateczności może prowadzić do zaniku przestrzeni 
turystycznej;

− koniecznością ochrony niektórych elementów środowiska przyrodniczego 
zagrożonych całkowitą degradacją lub wyginięciem, wykluczającą ich do-
stępność dla turystów;

− niedostępnością lub ekstremalnie trudną dostępnością (ze względu na lo-
kalizację, klimat, czy ukształtowanie powierzchni) niektórych fragmentów 
środowiska przyrodniczego, ograniczającą możliwości rozwoju przestrzeni 
turystycznej.

3. ZNACZENIE OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH 
DLA  ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Przyrodnicze walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego 
obejmują zarówno walory wypoczynkowe, krajoznawcze, jak i specjalistyczne. 
Składa się na nie: nadmorskie położenie regionu, zróżnicowana rzeźba terenu, 
bogata sieć wodna, duży udział terenów leśnych i obszarów chronionych, czyste 
środowisko przyrodnicze.

Podstawowym elementem decydującym o atrakcyjności turystycznej woje-
wództwa jest 185-kilometrowy odcinek wybrzeża morskiego wraz ze wszystkimi 
jego walorami sprzyjającymi rozwojowi turystyki wypoczynkowej, uzdrowisko-
wej, poznawczej, aktywnej i specjalistycznej. Ze względu na dużą powierzchnię 
i zróżnicowanie akwenów wodnych (zajmują ok. 6% powierzchni wojewódz-
twa) największe możliwości rozwoju dotyczą różnych form turystyki wodnej: 
żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfi ngu, wędkarstwa. Duża lesistość wojewódz-
twa (obszary leśne zajmują ok. 33%) sprzyja także uprawianiu turystyki pieszej 
i rowerowej, a zlokalizowane w atrakcyjnym i czystym środowisku obszary rolne 
umożliwiają rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. Poza walorami przyrod-
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niczymi województwo zachodniopomorskie posiada także zróżnicowane walory 
antropogeniczne – związane z historią osadnictwa, rozwojem życia społeczno-
-gospodarczego, skomplikowaną przeszłością historyczną i współczesnymi doko-
naniami człowieka. Bogata dokumentacja w postaci licznych zabytków, muzeów 
i skansenów skoncentrowana jest w miastach. Najciekawsze i najbardziej warto-
ściowe zabytki architektury, takie jak: gotyckie mury, baszty, bramy obronne oraz 
kościoły i inne zabytki sakralne, koncentrują się nie tylko w Szczecinie – będą-
cym głównym celem podróży krajoznawczych (zarówno ze względu na zabytki 
architektury i sztuki, jak i bogatą ofertą kulturalną i targowo-konferencyjną) – ale 
również w wielu innych miejscowościach (niektóre z nich uzyskały prawa miej-
skie już w XIII w.).

W celu zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych na terenie 
województwa powołano wiele form ochrony przyrody o zróżnicowanym statu-
sie, a wśród nich: dwa parki narodowe (Woliński i Drawieński), siedem parków 
krajobrazowych (Barlinecko-Gorzowski, Drawski, Iński, Szczeciński, Cedyński, 
Doliny Dolnej Odry, Ujście Warty), 98 rezerwatów przyrody, 2596 pomników 
przyrody oraz liczne gatunki chronione i obszary chronionego krajobrazu. Łącz-
nie obszary chronione zajmują ponad 22% powierzchni województwa zachod-
niopomorskiego, z czego największa część przypada na obszary chronionego 
krajobrazu (prawie 15%) oraz parki krajobrazowe (ok. 5%)10. W województwie 
funkcjonuje również system Natura 2000, w ramach którego wydzielono łącznie 
79 obszarów różnego typu, zajmujących ok. 60% powierzchni województwa11. 

Do obszarów najbardziej atrakcyjnych dla turystów należy przede wszystkim 
zaliczyć parki narodowe. Woliński Park Narodowy (dalej WPN) obejmuje najcen-
niejsze fragmenty środowiska przyrodniczego wyspy (ok.11 000 ha). Rośnie tam 
ponad 1300 gatunków roślin i żyje blisko 230 gatunków ptaków. Ochronie podle-
gają zarówno wyjątkowe klifowe brzegi wraz z typową dla nich roślinnością, jak 
i bukowo-sosnowo-dębowy las o cechach pierwotnych oraz jeziora stanowiące 
ostoję ptactwa wodnego (Meyer 2004). Drawieński Park Narodowy (dalej DPN) 
– położony na granicy województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wiel-
kopolskiego – jest częścią kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej (ok. 5400 ha). 
Ochronie poddano pierwotny krajobraz obejmujący części rzek Drawa i Płocina 
i ciąg jezior rynnowych o bardzo wysokich brzegach. Ponadto na terenie parku 
występuje wiele gatunków chronionych i pomników przyrody. 

10  www.stat.gov.pl.
11  http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/.
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Do interesujących obszarów leśnych województwa zalicza się również pusz-
cze: Wkrzańską, Bukową i Goleniowską. Puszcza Wkrzańska po stronie polskiej 
obejmuje powierzchnię ok. 25 000 ha. W jej granicach położony jest rezerwat 
ornitologiczny „Świdwie”, będący siedliskiem unikatowych ptaków wpisanych 
do światowej Czerwonej księgi, zagrożonych wyginięciem lub bardzo rzadkich. 
Puszcza Bukowa porasta pasmo wysokich wzniesień morenowych zwanych 
Wzgórzami Bukowymi na prawym brzegu Odry. W 70% tworzą ją drzewostany 
bukowe. Z uwagi na bogatą faunę i fl orę utworzono sześć rezerwatów przyrody, 
a dodatkową atrakcją jest ogród dendrologiczny w Glinnej – z bogatą kolekcją 
drzew egzotycznych oraz ponad trzydziestoma pomnikami przyrody. Puszcza 
Goleniowska (ok. 80 000 ha) jest kompleksem borów sosnowych z  niewielką 
domieszką buka, dębu, brzozy i olszy. W sześciu zespołach przyrodniczo-kraj-
obrazowych chronione są zróżnicowane fragmenty puszczy o odmiennym i bar-
dzo cennym runie leśnym. Najcenniejsze fragmenty puszczy objęte są ochroną 
rezerwatową w ramach pięciu rezerwatów (przyrodniczych i fl orystycznych).

Porównując obszary o najwyższym wskaźniku atrakcyjności turystycz-
nej (TMR12)13 oraz obszary o największej powierzchni obszarów chronionych, 
nie można zauważyć wspólnych tendencji (rys. 1 i 2). Najbardziej atrakcyjne 
są gminy nadmorskie (Dziwnów, Rewal, Międzyzdroje, Mielno, Kołobrzeg, 
Ustronie Morskie), pojezierne (Szczecinek, Złocieniec) oraz gminy miejskie 
(Szczecin, Stargard Szczeciński, Koszalin). Wśród gmin nadmorskich Dziw-
nów i Rewal dysponują niewielką powierzchnią obszarów chronionych (poniżej 
3%), natomiast Mielno, Międzyzdroje oraz Ustronie Morskie charakteryzują się 
wysokim odsetkiem takich obszarów (powyżej 40%). W gminach pojeziernych 
jedynie w gminie Złocieniec znajduje się duża powierzchnia obszarów chronio-
nych i cechuje ją wysoki wskaźnik atrakcyjności. Pozostałe gminy pojezierne 
(na przykład: Czaplinek, Myślibórz, Drawno, Tuczno, Mirosławiec, Draw-
sko Pomorskie), pomimo że udział obszarów chronionych jest w nich wysoki 
(powyżej 45%), charakteryzują się wskaźnikiem atrakcyjności turystycznej nieco 
powyżej przeciętnej. Obszary miejskie o wysokim poziomie atrakcyjności tu-

12  TMR-taksonomiczny miernik rozwoju, D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju 
turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szcze-
cin 2005, s. 124–131.

13  Badania przeprowadzone przez Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej (Kate-
dra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński) 
w 2010 r. w ramach tematu „Uwarunkowania i główne determinanty kreowania produktu turystycz-
nego na poziomie regionalnym i lokalnym”. 
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rystycznej cechuje niewielki udział obszarów chronionych. Jeśli chodzi o obszary 
miejsko-wiejskie, to na ogół obszarowi miejskiemu odpowiada wyższy wskaźnik 
atrakcyjności przy jednoczesnym niższym udziale obszarów chronionych, obsza-
rowi wiejskiemu zaś – odwrotnie (na przykład: Wałcz, Darłowo, Szczecinek). 

Rys. 1. Atrakcyjność turystyczna gmin województwa zachodniopomorskiego w 2010 ro-
ku (TMR)

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Powierzchnia obszarów chronionych w gminach województwa zachodnio-
pomorskiego w 2010 roku (%)

Źródło: opracowanie własne.

W ocenie turystów województwo zachodniopomorskie należy do grupy 
trzech najbardziej atrakcyjnych województw w Polsce14. Jest ono postrzegane 
jako zdecydowanie i raczej atrakcyjne turystycznie przez prawie 70% responden-
tów, przy czym na najwyższy poziom atrakcyjności wskazywali badani należący 
do najstarszej grupy wiekowej. Za najbardziej atrakcyjny turystycznie uznawany 
jest dostęp do morza (37%), a obszary przyrodniczo cenne – choć przez dwie 
trzecie pytanych uznawane za atrakcję turystyczną województwa – postrzega-

14  Por. Percepcja obszarów przyrodniczych w kontekście turystycznym. Raport z badania ilo-
ściowego mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, PART SA, Warszawa 2008.
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ne są głównie przez pryzmat parków narodowych, które uzyskały kilka procent 
wskazań (WPN – 8%, DPN – 5%). W tej kategorii najbardziej znanym obszarem 
jest Woliński Park Narodowy (29%), który przez prawie 90% badanych uważany 
jest za zdecydowanie/raczej atrakcyjny turystycznie. Drawieński Park Narodo-
wy i Drawski Park Krajobrazowy oceniane są równie wysoko, ale jedynie 8% 
respondentów wie o ich istnieniu.

Około 10% badanych ma świadomość, że na obszarze województwa wystę-
pują obszary chronione, takie jak: rezerwaty, parki krajobrazowe czy obszary 
chronionego krajobrazu, ale jedynie 1–2% potrafi  podać konkretne przykłady. 
Najczęściej wymieniano Szczeciński Park Krajobrazowy (Puszcza Bukowa 
– 6%) oraz Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry” (3%). Mimo słabej zna-
jomości obszarów przyrodniczo cennych ponad 80% respondentów zadeklaro-
wało, że z nich korzysta. Ponadto większość pytanych uważa, że wykorzystanie 
turystyczne obszarów przyrodniczo cennych jest niewystarczające i należy dążyć 
do zwiększenia liczby osób je odwiedzających (75%). Za podstawowe działa-
nie uznawana jest lepsza promocja takich obszarów (55%) oraz poprawa infra-
struktury turystycznej i dostępności komunikacyjnej (odpowiednio 20% i 11%). 
Jednocześnie respondenci uważają, że ruch turystyczny nie stanowi zagrożenia 
dla środowiska przyrodniczego (95%), ale jest dużym zagrożeniem dla obszarów 
przyrodniczo cennych (16% – bardzo duże, 26% – duże).

Obszary przyrodniczo cenne są niewątpliwie elementem wpływającym na 
atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego, o czym świad-
czy deklarowane zainteresowanie nimi oraz jednoznacznie wysoka ocena ich 
atrakcyjności turystycznej wśród badanej populacji. Nie znajduje to jednak 
odzwierciedlenia we wskaźniku TMR, zastosowanym dla oceny atrakcyjności 
turystycznej gmin województwa zachodniopomorskiego, co może świadczyć 
o zbyt małej randze nadanej obszarom przyrodniczo cennym pośród innych cech 
tworzących wskaźnik atrakcyjności turystycznej. Należy zauważyć że obszary te 
nie są postrzegane jako bariera dla rozwoju turystyki, mimo występującej wśród 
badanych świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój ruchu turystycz-
nego. W województwie zachodniopomorskim występują zróżnicowane formy 
ochrony środowiska i związane z tym ograniczenia dla rozwoju turystyki, ale nie 
ma to istotnego znaczenia dla rozwoju przestrzeni turystycznej województwa.
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Podsumowanie

Tereny chronione odgrywają coraz istotniejszą rolę w kreowaniu atrakcyj-
ności turystycznej obszarów, często stając się jej podstawowym składnikiem. 
Zmiany zachodzące w preferowanym stylu życia oraz zwiększanie świadomości 
ekologicznej społeczeństw powodują postrzeganie obszarów przyrodniczo cen-
nych jako atrakcyjnych turystycznie (głównie ze względu na ich unikatowość 
i zagrożenie zniszczeniem). W województwie zachodniopomorskim obszary 
chronione zajmują 1/5 powierzchni, ale w niewielkiej części pokrywają się 
z obszarami o najwyższym wskaźniku atrakcyjności turystycznej. W percepcji 
mieszkańców stanowią one wyjątkowo atrakcyjny i słabo wykorzystany poten-
cjał turystyczny regionu, jednak właściwa promocja i inwestycje infrastruktu-
ralne mogłyby to zmienić, umożliwiając rozwój turystyki. 

THE IMPORTANCE OF PROTECTED AREAS 
FOR TOURISM ATTRACTIVENESS OF WEST POMERANIA

Summary

The main factor in choosing an area for tourists is its tourism attractiveness, 
which is the result of many different elements and the subjective feelings of tourists. 
Mass-tourism requires a permanent search for new regions, which could became 
attractive areas for tourists. Increasingly, protected areas through their uniqueness become 
a determining factor in the attractiveness of tourist regions. At the same time the need 
to respect the principles of sustainable development means that they can be a barrier for 
tourism development. In the province of West Pomerania protected areas cover 1/5 of its 
territory an constitute and extremely attractive, but very poorly used potential for tourism 
development. Proper promotion in conjunction with the investment in infrastructure 
would allow the development of tourism in protected areas of West Pomerania.

Translated by Beata Meyer
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Wprowadzenie

Kołobrzeg to miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, 
położone na Równinie Białogardzkiej u ujścia rzeki Parsęty do Morza Bałtyc-
kiego. Kołobrzeg zajmuje powierzchnię 2567 ha, posiada bezpośredni dostęp do 
morza na długości 11 km i liczy około 46 tys. stałych mieszkańców (w okresie 
letnim ta liczba wzrasta do około 120 tys.). Kołobrzeg to również miejscowość 
uzdrowiskowa ze źródłami wód mineralnych, solanek i pokładami borowiny. 
W mieście znajduje się port handlowy, pasażerski, rybacki i jachtowy, a także 
kąpielisko morskie oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa, uzdrowiskowa 
i rekreacyjna. Wymienione elementy to główne składowe produktu turystycz-
nego1 miasta Kołobrzegu, którego atrakcyjność decyduje o poziomie satysfakcji 
przyjeżdżających turystów, a w konsekwencji kształtuje wielkość oraz strukturę 
ruchu turystycznego.

1  Szerzej o produkcie turystycznym w literaturze przedmiotu m.in.: S. Wodejko, Ekonomiczne 
zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 25; Ekonomika turystyki, 
red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 107–111; Gospodarka turys-
tyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 34–44; Turystyka, red. 
W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 361–365; J. Kaczmarek, A. Stasiak, 
B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
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Celem artykułu jest ocena produktu turystycznego oraz charakterystyka 
struktury ruchu turystycznego w Kołobrzegu w świetle przeprowadzonych badań 
ankietowych2.

1. METODOLOGIA BADANIA I STRUKTURA RESPONDENTÓW

Badania dotyczące oceny produktu turystycznego Kołobrzegu zostały prze-
prowadzone w sierpniu 2010 roku na terenie tego miasta – w siedmiu lokaliza-
cjach o wysokim natężeniu ruchu turystycznego3. Zastosowano metodę badania 
sondażowego i technikę wywiadu kwestionariuszowego PAPI (Paper and Pencil 
Interview). Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu składający się 
zarówno z pytań zamkniętych, półotwartych, jak i otwartych. Próbę badawczą 
stanowiło 602 turystów powyżej 15. roku życia przebywających w Kołobrzegu.

Wśród badanych 84,4% stanowili turyści krajowi, a 15,6% zagranicz-
ni (przede wszystkim Niemcy). Średnia wieku w badanej populacji wyniosła 
45 lat, przy czym średnia wieku polskiego turysty to 41 lat, a zagranicznego 
– 64 lata. Kobiety stanowiły 56% ogółu respondentów. Respondenci to głównie 
osoby pracujące (43,2%) oraz emeryci/renciści (31,4%). Uczniowie i studenci 
stanowili 15,8% badanych, zaś przedsiębiorcy – 5,7%.

Najwięcej polskich turystów deklarowało osiągany dochód netto na pozio-
mie do 1500 zł na członka rodziny (40%), a w dalszej kolejności w przedziale 
1501–2500 zł (36,8%). Wśród turystów zagranicznych 48,5% pytanych znala-
zło się w przedziale do 1500 euro, a 42,6% w przedziale 1501–2500 euro. Pol-
scy turyści mieli do wydania średnio 146,08 zł dziennie, uwzględniając w tym 
koszt noclegu, natomiast turyści zagraniczni dysponowali średnią kwotą na dzień 
w wysokości 249,79 zł.

2  Badania realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Po-
prawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”. Projekt oraz realizacja badania 
współfi nansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Badanie zostało zrealizowane przez fi rmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze w Poznaniu.

3  Szczegółowy opis wyników badań został opublikowany w raporcie pt. Kołobrzeg, czy już 
Majorka Północy? Badanie dotyczące opinii turystów przyjeżdżających do Kołobrzegu, udostęp-
nionym na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg: http://miasto.kolobrzeg.eu, 10.11.2010.
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2. OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 
KOŁOBRZEGU I CECH RUCHU TURYSTYCZNEGO

Zdecydowana większość badanych turystów była zadowolona z pobytu 
w Kołobrzegu (60% zdecydowanie zadowolonych i 34% raczej zadowolonych). 
Respondenci przyjeżdżają do tego miasta przede wszystkim w celach typowo 
turystycznych (82,4%), związanych głównie z wypoczynkiem i zwiedzaniem, 
a także rozrywkowych (35,7%), zdrowotnych (35,0%), towarzyskich (20,9%) 
oraz rodzinnych (12,5%). Dane te zobrazowano na rysunku 1. Turyści zagra-
niczni stosunkowo częściej niż Polacy jako cel swego przyjazdu wskazywali cel 
zdrowotny (54,0% wobec 30,9%).

Rys. 1. Cele przyjazdów do Kołobrzegu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kołobrzeg, czy już Majorka  Północy?...

Z przeprowadzonych badań wynika, że główne atuty Kołobrzegu to do-
stęp do morza i czysta plaża. Miasto postrzegane jest przez respondentów jako 
zadbane, zwracano uwagę między innymi na czystość ulic. Turyści są także 
przeświadczeni o leczniczych właściwościach tutejszego mikroklimatu. Ponad-
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to z zadowoleniem przyjmowana jest zróżnicowana oferta kulturalna w postaci 
koncertów, festiwali, wydarzeń artystycznych. Z sentymentem odnoszono się do 
już nieodbywającego się Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, wskazując przy tym na 
potrzebę organizacji ciekawych imprez o charakterze cyklicznym.

Wśród mankamentów produktu turystycznego Kołobrzegu wymieniano 
najczęściej chaos przestrzenny i zabudowę „blokową” w unikalnych miejscach 
miasta oraz stan infrastruktury. Niezadowalający jest stan części chodników 
w najbardziej uczęszczanych miejscach, przy czym – zdaniem turystów – prace 
remontowe nie powinny być realizowane w trakcie sezonu turystycznego. Popra-
wy wymaga także oznakowanie dróg dojazdowych oraz ulic czy drogowskazów 
prowadzących do atrakcji turystycznych. Turyści zagraniczni oczekiwali więk-
szej liczby informacji na tablicach i planach w języku niemieckim. Zwracano 
również uwagę na zbyt duże natężenie ruchu drogowego, niewystarczającą licz-
bę miejsc parkingowych oraz niebezpieczne zachowania kierowców – przede 
wszystkim na przejściach dla pieszych oraz rozwijanie nadmiernej prędkości na 
terenach zabudowanych. Od służb porządkowych oczekuje się także bardziej sta-
nowczych działań w zakresie kontroli przestrzegania zakazu palenia na plażach 
i wprowadzania tam psów.

Szczególnie dużo krytycznych uwag dotyczyło infrastruktury sanitarnej. 
Turyści byli niezadowoleni przede wszystkim z dostępności sanitariatów w oko-
licach plaż oraz stosunkowo wysokiej ich ceny. 

Respondenci sygnalizowali też, że w Kołobrzegu mało jest rozrywek dla 
ludzi młodych, na przykład klubów tanecznych czy pubów otwartych do późnych 
godzin nocnych. Z drugiej strony w udzielonych odpowiedziach znalazło się wie-
le zastrzeżeń dotyczących głośnej muzyki, rozbrzmiewającej w nocy w pobliżu 
sanatoriów.

Badani turyści krytycznie oceniali także uliczny handel w formie tandet-
nych straganów ze słabej jakości towarami. Jednocześnie wskazywano na zbyt 
małą liczbę sklepów spożywczych i niewystarczające zaopatrzenie w warzywa 
i owoce działających placówek handlowych. Turyści zagraniczni oczekiwaliby 
bardziej powszechnej możliwość dokonywania płatności w euro bądź większej 
liczby kantorów. Respondenci zagraniczni zwracali również uwagę na słabą zna-
jomość języków obcych wśród osób zatrudnionych w sektorze usług, w szczegól-
ności sprzedawców, a nawet personelu hotelowego.

Za najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsce w Kołobrzegu uznano port 
pasażerski i latarnię morską (58,6%). Zadecydowały o tym między innymi unika-
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towe walory architektoniczne miejsca, odnowiona nawierzchnia brukowa w po-
bliżu latarni, a także atrakcja w postaci cumujących i wypływających statków 
wycieczkowych. Na drugim miejscu wymieniono starówkę jako cały zespół ar-
chitektoniczny (49,4%), a w dalszej kolejności: plażę (40,0%), molo (37,3%) 
i parki nadmorskie (22,7%). Pozostałe obiekty czy miejsca uzyskały wynik poni-
żej 8% wskazań. Dane te przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Najbardziej atrakcyjne obiekty/miejsca w Kołobrzegu
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

W kolejnym pytaniu poproszono respondentów o ustosunkowanie się do 
podanych 12 stwierdzeń dotyczących podstawowych aspektów pobytu turys-
tów w Kołobrzegu. Ponad 3/4 badanych zadeklarowało jednoznaczną gotowość 
do polecenia tego miasta jako wartego odwiedzenia, a 16,5% respondentów ra-
czej by je poleciło (ogółem 92,9% deklaracji pozytywnych). W Kołobrzegu jako 
turyści czuje się bezpiecznie 89,5% badanych. Nieco tylko mniej, bo 87,5% za-
pytanych, uważa, że każdy znajdzie tutaj rozrywkę dla siebie. 
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Dość duża liczba respondentów deklarowała chęć ponownego odwiedzenia 
Kołobrzegu w przeciągu trzech kolejnych sezonów (74,4% wskazań). Według 
85,1% badanych ulice miasta są czyste i zadbane, a zdaniem 84,5% turystów 
Kołobrzeg to miasto, które ma wiele walorów i atrakcji turystycznych. Aż 81,5% 
respondentów ocenia czystość plaż jako odpowiednią, a 75,7% ma podobne zda-
nie o wodzie morskiej.

Stosunkowo najsłabiej oceniane są aspekty związane z przyjazdem i poby-
tem, takie jak: łatwość znalezienia miejsca noclegowego w Kołobrzegu, jakość 
oferowanych warunków noclegowych, poziom cen usług noclegowych oraz po-
ziom cen ogółem.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 35% respondentów zadeklarowa-
ło korzystanie z miejsc parkingowych w Kołobrzegu. Większość z nich pozy-
tywnie oceniła dostępność miejsc parkingowych (56%), ale tylko 18% oceniło 
ją „zdecydowanie dobrze”. Wśród ocen negatywnych (37%) więcej było tych 
umiarkowanych („raczej źle” – 23%), a mniej tych skrajnych („zdecydowanie 
źle” – 23%).

Zdecydowana większość respondentów przebywając w Kołobrzegu, nie 
korzystała z komunikacji miejskiej (75%), jedynie 25% badanych deklarowa-
ło przemieszczanie się środkami komunikacji publicznej. Dostępność środków 
komunikacji miejskiej w Kołobrzegu turyści ci oceniali głównie pozytywnie 
(60%).

Turyści zagraniczni znacznie w porównaniu z krajowymi częściej poszu-
kiwali informacji o Kołobrzegu jeszcze przed wyjazdem (odpowiednio 70% 
i 49,2%). Główne źródła informacji o Kołobrzegu to Internet (59,0%), rodzi-
na i znajomi, którzy wcześniej byli w Kołobrzegu (34,5%), oraz wiedza ogólna 
(31,9%). W dalszej kolejności wymieniano: biura podróży, programy telewi-
zyjne, artykuły w prasie specjalistycznej, przewodniki książkowe, znajomych, 
rodzinę mieszkających w Kołobrzegu, targi turystyczne oraz artykuły w prasie 
codziennej. Wyniki badań dotyczących źródeł informacji o Kołobrzegu przedsta-
wiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Źródła informacji o Kołobrzegu
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Stosunkowo niewielka część badanych korzystała z placówek informacji 
turystycznej (ogółem 13,0%, w tym turyści krajowi – 12,2%, turyści zagra-
niczni – 16,5%). Liczby te wskazują nie tyle na występujący wśród turystów 
brak potrzeby poznania aktualnej oferty turystycznej, ile na niewiedzę o funk-
cjonowaniu takich punktów informacyjnych. Jeżeli chodzi o ocenę dostępności 
(powszechności) poszczególnych typów informacji na terenie samego Koło-
brzegu, to turyści ogółem najlepiej ustosunkowywali się do dostępności infor-
macji o ofercie gastronomicznej (37,7% oceniło ją jako zdecydowanie dobrą). 
Informacje na temat Kołobrzegu jako miasta uzdrowiskowego, imprez i wyda-
rzeń kulturalnych w mieście, atrakcji turystycznych oraz samego miasta uzyskały 
zbliżone odsetki wskazań pozytywnych, oscylujące w granicach 60–65%. Na tym 
tle najgorzej wypadła dostępność informacji na temat walorów przyrodniczych 
Kołobrzegu i okolic (36,9% wskazań negatywnych).

Ogółem 27% badanych to osoby, które przyjechały do Kołobrzegu po raz 
pierwszy. Pozostali odwiedzają Kołobrzeg najczęściej raz do roku (35%) lub 
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raz na trzy lata (lub rzadziej) – 33,8% pytanych. Odsetek osób odwiedzających 
miasto raz na dwa lata, kilka razy w roku lub częściej nie przekroczył 10%. Na 
rysunku 4 przedstawiono wyniki badań dotyczące częstotliwości przyjazdów 
turystów, którzy ponownie odwiedzili Kołobrzeg.

Rys. 4. Częstotliwość przyjazdów do Kołobrzegu (osoby, które odwiedzają miasto 
ponownie)

Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Stosunkowo dużo osób (44%) miało okazję być w Kołobrzegu kiedykolwiek 
poza ścisłym sezonem urlopowo-wakacyjnym (lipiec, sierpień). Dla zdecydowa-
nej większości respondentów Kołobrzeg jest miejscowością docelową (84,1%). 

Do Kołobrzegu turyści przyjeżdżają z reguły w towarzystwie innych osób 
(89,6%) i jest to najczęściej najbliższa rodzina (62,6%). Rzadziej przyjeżdżano 
w gronie znajomych (13,9%) lub tylko z partnerem/partnerką (12,6%). W ra-
mach grup zorganizowanych odpoczywało 8,3% turystów. W towarzystwie jed-
nej osoby wakacje w Kołobrzegu spędziło 37,2% pytanych, z dwiema – 22%, 
z trzema – 13,4%, z czterema – 9,7%, co ogółem stanowiło 82,3% całej badanej 
populacji.
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Zdecydowana większość respondentów (85%) w czasie pobytu korzystała 
z noclegu. Wśród badanych 43,6% zaplanowało wypoczynek w Kołobrzegu na 
czas do 7 dni, a 38,2% –  do 14 dni. Ponad 3/4 turystów mieszkało w obiektach 
hotelowych, domach wczasowych bądź kwaterach prywatnych. Z sanatoriów 
korzystało 9% badanych, 8% zatrzymało się u rodziny lub znajomych, 7% stano-
wiły osoby mieszkające na przykład na kempingu bądź korzystające z własnego 
lub wynajętego w Kołobrzegu mieszkania.

Pobyt w Kołobrzegu miał z reguły charakter indywidualny (78,7%), rza-
dziej zorganizowany (17,8%) czy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (3,5%). 
Aż 73,4% badanych samej rezerwacji noclegu dokonało indywidualnie, przed 
przyjazdem do Kołobrzegu. Na szukanie kwatery na miejscu zdecydowało się 
jedynie 10,5% zapytanych.

Część respondentów (23,6%) w czasie swojego pobytu w Kołobrzegu 
odwiedzała również inne miejscowości, położone w okolicy miasta, takie jak: 
Grzybowo (28,7%), Ustronie Morskie (27,3%), Dźwirzyno (23,8%), Koszalin 
(9,8%) czy Mielno (8,4%).

Przyglądając się deklarowanym formom rekreacji i spędzania wolnego czasu 
oraz ich częstotliwości wśród odwiedzających Kołobrzeg, można odnieść wra-
żenie, że preferowane są te, niewymagające zbytniego wysiłku fi zycznego, jak 
na przykład spacery (85% zdecydowanie korzystało), zwiedzanie miasta (74,8% 
zdecydowanie korzystało), plażowanie (65,8% zdecydowanie korzystało). Na 
kolejnych miejscach wymieniano: kąpiel w morzu (51% zdecydowanie korzy-
stało), przebywanie w klubach, pubach bądź kawiarniach (50,2% zdecydowanie 
korzystało), dokonywanie zakupów (48,5% zdecydowanie korzystało), zwie-
dzanie okolic miasta (34,9% zdecydowanie korzystało), uczestnictwo w koncer-
tach (28,3% zdecydowanie korzystało) oraz uprawianie sportów rekreacyjnych 
(20,2% zdecydowanie korzystało).

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazują, że turyści mają na ogół pozytywne 
odczucia związane z pobytem w Kołobrzegu. W okresie wakacyjnym większość 
z nich przyjeżdża tu z rodziną przede wszystkim w celach wypoczynkowych 
i zdrowotnych na około 14 dni, nocując w obiektach hotelowych, pensjonatach 
i kwaterach prywatnych. Turyści dostrzegają takie atuty Kołobrzegu, jak: dostęp 
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do morza, czyste plaże, różnorodną ofertę kulturalno-rozrywkową. Ogólnie oce-
niano miasto jako zadbane, niemniej jednak wskazywano również mankamenty 
związane między innymi z: tłokiem i korkami na drogach, słabym oznakowaniem, 
chaosem przestrzennym, słabą dostępnością infrastruktury sanitarnej w okolicach 
plaż, niewystarczającą ofertą rozrywkową dla osób młodych i ulicznym handlem. 
Uwagi te powinny być uwzględnione w działaniach władz lokalnych na rzecz 
rozwoju turystyki w mieście. Obecnie w Kołobrzegu realizowane są między 
innymi kluczowe inwestycje transportowe, które powodują zakłócenia w ruchu 
drogowym (zwłaszcza w sezonie turystycznym), ale w przyszłości powinny roz-
wiązać wiele problemów związanych z dostępnością transportową miasta.

Przy okazji tych badań warto zwrócić uwagę na problem związany z od-
miennymi preferencjami różnych grup turystów, które mogą doprowadzić do 
sytuacji konfl iktowych. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, przyjeż-
dżających w celach uzdrowiskowych i osób młodych, oczekujących różnorodnej 
oferty rozrywkowej. W tym przypadku punktem newralgicznym, co też pokazały 
wyniki badań, jest kwestia „ciszy nocnej” i ewentualnych źródeł hałasu w po-
bliżu obiektów sanatoryjnych. Inny przykład to specyfi czne potrzeby turystów 
korzystających z coraz bardziej popularnych ofert w zakresie SPA & Wellness, 
zbliżone do oczekiwań osób młodych, bowiem celem takich przyjazdów jest sze-
roko rozumiana odnowa biologiczna i poprawa nastroju. W Kołobrzegu powstaje 
coraz więcej obiektów hotelowych specjalizujących się w tego rodzaju usługach, 
między innymi pierwszy w województwie zachodniopomorskim pięciogwiazd-
kowy hotel Aquarius. Podmioty odpowiedzialne za rozwój turystyki w Kołobrze-
gu powinny zatem w swoich działaniach mieć na uwadze również i ten aspekt 
związany z kształtowaniem lokalnego produktu turystycznego. Muszą starać 
się pogodzić często sprzeczne oczekiwania różnych grup turystów, gdyż trudno 
oczekiwać, by Kołobrzeg jako uzdrowisko statutowe podążał w kierunku zawę-
żania swojej oferty turystycznej tylko do jednego segmentu nabywców.

Wyniki przeprowadzonych badań dotyczą okresu wakacyjnego, zatem 
stanowią tylko częściową wskazówkę do kształtowania lokalnego produktu tu-
rystycznego, tym bardziej, że Kołobrzeg jako miejscowość uzdrowiskowa przy-
ciąga poza sezonem turystycznym stosunkowo dużą liczbę kuracjuszy, zwłaszcza 
z Niemiec. Warto więc przeprowadzić tego typu badania również w tym okresie 
i na tej podstawie programować rozwój turystyki w mieście.
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EVALUATION OF TOURIST PRODUCT OF HEALTH RESORT. 
THE KOLOBRZEG CASE

Summary

Kołobrzeg is one of the main centers of leisure and spa in West Pomerania. Kołobrzeg 
is a seaside health resort with mineral springs, brines and mud seams. The town has 
a commercial port, passenger, fi shing and yachting, and the seaside resort and a well-
developed accommodation, spa and recreation. These elements are the main components 
of tourism product of the city, which attractiveness determines the level of satisfaction of 
arriving tourists, and consequently shapes the size and structure of tourism. This article 
aims to assess the tourism product and the characteristics of the structure of tourism fl ow 
in Kołobrzeg basing on the survey.

Translated by Dawid Milewski
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