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WSTĘP 
 
 
 
Współczesny sport, wielowymiarowy i realizowany w różnych formach 

instytucjonalnych, stał się produktem, na którego zapotrzebowanie zgłaszają 
szerokie kręgi odbiorców. Oprócz wartości kulturowych i społecznych sport jest 
też stymulatorem rozwoju wielu gałęzi gospodarki, tworząc nowe miejsca pra-
cy. Postępująca komercjalizacja sportu ma wymiar ekonomiczny, wywierający 
wpływ na gospodarkę regionu. Dostrzegane są też szanse rozwoju miast 
i regionów przez organizację dużych przedsięwzięć sportowych. Systematycz-
nie wzrasta popularność sportu i jego znaczenie. Symptomem tych zmian jest 
przykładowo coraz większa liczba klubów sportowych funkcjonujących w Pol-
sce (ponad czterokrotny wzrost od 1960 roku) i ponad dwukrotny wzrost liczby 
ćwiczących w tym samym czasie. Doniosłe wydarzenia sportowe, prężna dzia-
łalność klubów i stowarzyszeń na danym terenie oraz obecność uznanych za-
wodników w życiu jednostki terytorialnej są bez wątpienia czynnikami wpływa-
jącymi na pozytywny wizerunek miasta i regionu, które mogą być wykorzysty-
wane w celach promocyjnych i jako takie wpływać na szanse rozwoju regionu. 
Zarządzający jednostkami samorządu terytorialnego (JST) powinni zatem dążyć 
do podnoszenia efektywności realizowanych zadań i zaspokajania potrzeb spo-
łeczności lokalnej w możliwie najlepszy sposób, uwzględniając wymogi rynku 
oraz potrzeby i preferencje mieszkańców.  

Rolą samorządu regionalnego/lokalnego w rozwoju regionu jest wyważe-
nie i ukierunkowanie rozwoju sportu, zarówno masowego jak i wyczynowego, 
w sposób pozwalający na stworzenie wewnętrznie spójnej wizji znajdującej 
odzwierciedlenie w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego i obejmującą 
wszystkie obszary aktywności sportowej i związanej z kibicowaniem. Wizja ta 
i strategia powinny obejmować rekreację, turystykę, sport masowy, a także 
wszelkie formy sportu wyczynowego. Umiejętne nagłaśnianie sukcesów, inwe-
stowanie w rozwój różnych dyscyplin sportowych czy modernizowanie infra-
struktury rekreacyjno-turystycznej może być źródłem przewagi konkurencyjnej, 
gdyż prowadzenie działalności przez znane organizacje sportowe, w tym zawo-
dowe kluby sportowe, ligi zawodowe czy innych organizatorów sportu kwalifi-
kowanego (wyczynowego) w różnych regionach kraju, może być skutecznym 



  

 

sposobem promowania tych regionów. Atrakcyjny wizerunek regionu tworzony 
przez działania związane ze sportem wspomaga dodatkowo wizerunek przed-
siębiorstw i produktów wytwarzanych w regionie. Tak powiązany ze sportem 
wizerunek jest pozytywnie odbierany na rynku regionalnym i lokalnym, syner-
gicznie wspomaga odbiorców, którymi mogą być społeczności lokalne, turyści, 
inwestorzy lub inne jednostki terytorialne, a którzy mogą się też przyczyniać do 
rozwoju regionu.  

Prezentowana publikacja jest efektem aktywności licznego grona pracow-
ników naukowych, prowadzących badania z zakresu sportu i rekreacji w pol-
skich ośrodkach akademickich. Oddając publikację do rąk Czytelnika, mam 
nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego poznania silnie zróżnicowanej i wielo-
wymiarowej problematyki sportu i rekreacji.  

 
Jolanta Witek 
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DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO  
W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII ROZWOJU∗ 

 
 
 

Wstęp 

 
Rozwój regionalny w kontekście integrujących się europejskich gospoda-

rek narodowych i postępujących zjawisk globalizacyjnych jest jedną z ważniej-
szych kategorii ekonomicznych poddawanych współcześnie analizie. Zagadnie-
niem szczególnie istotnym z punktu widzenia potrzeb i umiejętności kreowania 
rozwoju jest identyfikacja, parametryzacja i określenie siły i kierunków oddzia-
ływania poszczególnych czynników warunkujących proces rozwoju na pozio-
mie regionu. 

Celem artykułu jest przybliżenie grupy czynników warunkujących rozwój 
regionalny w świetle istniejących koncepcji i teorii rozwoju prezentowanych 
w literaturze przedmiotu. 

 
 
 
 
 

                                                           
∗  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt ba-

dawczy. 
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1. Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna 

  
Rozwój regionalny jest kategorią szeroko opisaną w literaturze przedmio-

tu, zarówno pod kątem definicyjnym, jak i związanych z tą problematyką mode-
li, koncepcji oraz teorii. W ujęciu ogólnym rozwój to proces odwzorowujący 
„stałe przeobrażenia zarówno o charakterze jakościowym i ilościowym” [Roz-
wój oraz polityka..., 2005, s. 275].  

W Polsce problematyka rozwoju została uregulowana między innymi 
w przepisach Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju, w której nie zdefiniowano wprost pojęcia „rozwój”, lecz przed-
stawiono jako przedmiot oddziaływania polityki rozwoju, określając tę politykę 
jako „zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności spo-
łeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności 
gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej 
lub lokalnej” [Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, art. 2]. 

W zależności od przedmiotu oddziaływania i miejsca kreowania procesów 
rozwoju wymienia się dwie kategorie rozwoju: rozwój lokalny (gmina, powiat) 
i regionalny  (województwo samorządowe). Mimo że takie ujęcie problematyki 
rozwoju, zwłaszcza regionalnego, jest dyskusyjne, ponieważ region w ujęciu 
klasyfikacji jednostek terytorialnych na potrzeby statystyki unijnej (tzw. NUTS 
[Gajda, 2005, s. 24] jest kategorią postrzeganą szerzej niż województwo samo-
rządowe w ujęciu polskiego, trójstopniowego podziału administracyjnego kraju, 
co oznacza, że w ujęciu NUTS region obejmuje obszar więcej niż jednego wo-
jewództwa samorządowego. 

Z punktu widzenia ekonomicznego region jest jednostką terytorialną, 
o określonej strukturze ekonomicznej, dającą się opisać i określić podstawo-
wymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego, do których zalicza się wysokość 
produktu krajowego brutto na mieszkańca, poziom bezrobocia oraz saldo mi-
gracji siły roboczej [Gajda, 2005, s. 25]. 

W literaturze przedmiotu rozwój regionalny postrzegany jest jako „trwały 
wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz systematyczna i trwała popra-
wa ich konkurencyjności, a także poziom życia mieszkańców, co przyczynia się 
do rozwoju społeczno-gospodarczego” [Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki, 
2007, s. 43].  



Determinanty rozwoju regionalnego… 
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Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii samorządu terytorialnego, 
rozwój regionalny to „zjawisko społeczno-gospodarcze o charakterze złożonym, 
dynamicznym, a także długotrwałym; proces zmian mający wyznaczony kieru-
nek, w wyniku którego region uzyskuje stan doskonalszy od poprzedniego; 
w doktrynie prawa może oznaczać działanie celowe władz publicznych – głów-
nie samorządu województwa, polegające na racjonalnym doborze odpowiednich 
środków i metod na rzecz pojawienia się trwałego rozwoju społeczno- 
-gospodarczego w regionie”  [Encyklopedia samorządu...,  2010, s. 204].  

W węższym ujęciu rozwój regionalny jest traktowany w kategorii rozwoju 
„na poziomie każdego województwa samorządowego” [Filipiak, Kogut, Szew-
czuk, Zioło, 2005, s. 10).  

W odmiennym ujęciu rozwój regionalny postrzegany jest jako „rozwój 
układu w skali kraju, przy uwzględnieniu podziału na jednostki administracyjne 
– województwa (regiony)” [Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki, 2007, 
s. 43]. W tym podejściu rozwój regionalny to rozwój obszaru województwa 
samorządowego, które w tym konkretnym przypadku, inaczej niż we wcześniej-
szej definicji, jest utożsamiane z regionem. 

Rozwój regionalny to także proces „wszelkich zmian zachodzących w re-
gionie. Rozwój ten ma charakter społeczno-ekonomiczny i polega na prze-
kształcaniu czynników i zasobów regionalnych w określone dobra i usługi” 
[Polityka regionalna w Polsce...,  2009, s. 15]. 

Rozwój regionalny jest przedmiotem oddziaływania nie tylko polityki roz-
woju, o której mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju, lecz przede wszystkim jest obszarem zainteresowań 
polityki regionalnej, która „jest świadomą i celową działalnością organów wła-
dzy publicznej zmierzającą do rozwoju regionalnego” [Makulska, 2004, s. 9]. 
Współcześnie polityka regionalna obejmuje działania w sferze infrastruktury, 
jakości czynnika ludzkiego oraz wspierania przedsiębiorczości, które docelowo 
skutkować mają wzrostem konkurencyjności poszczególnych regionów [Makul-
ska, 2004, s. 9]. Związek między rozwojem regionalnym i wzrostem konkuren-
cyjności na poziomie regionalnym jest często podkreślany w literaturze przed-
miotu. Należy zwrócić uwagę, że „rozwój regionalny oznacza trwałą poprawę 
konkurencyjności regionów” [Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki, 2007, 
s. 43].  

Jeżeli rozwój regionalny oddziałuje na konkurencyjność regionu i zjawiska 
te mają charakter współzależny, to ich skutkiem może być między innymi 
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wzrost poprawy jakości życia mieszkańców, trwałe podnoszenie jakości świad-
czonych usług publicznych, wzrost sprawności działania podmiotów rynko-
wych, poprawa jakości produktu regionalnego, intensyfikacja ruchu turystycz-
nego, wzrost akumulacji kapitału finansowego na obszarze regionu, niwelowa-
nie różnic i wzrost spójności wewnątrzregionalnej.  

Immanentną cechą rozwoju regionalnego jest jego niejednolity charakter 
i tempo. Przyczyny zróżnicowania dynamiki rozwoju regionalnego i odmienne 
możliwości jego kreowania są przedmiotem badań między innymi teorii rozwo-
ju regionalnego oraz weryfikacji w ramach modeli rozwoju regionalnego, 
uwzględniających różnice w sposobach i instrumentach kształtowania procesów 
rozwoju w regionach (model scentralizowany i zdecentralizowany). 

Znajomość uwarunkowań rozwojowych konkretnych regionów stwarza 
szansę skutecznego zarządzania rozwojem regionalnym, którego podstawą jest 
strategia rozwoju. Zgodnie z zapisami art. 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju strategiami rozwoju są: długookreso-
wa strategia rozwoju kraju, średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz inne 
strategie rozwoju, definiowane przez ustawodawcę jako dokumenty określające 
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w obszarach wskazanych 
w średniookresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju regio-
nów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane za pomocą 
programów. Strategiami rozwoju odnoszącymi się do regionów są w szczegól-
ności: krajowa strategia rozwoju regionalnego, strategia ponadregionalna oraz 
strategia rozwoju województwa [Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, art. 9]. 

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju strategie rozwoju województw przyjmo-
wane są w formie uchwały przez sejmiki województw. Strategie rozwoju woje-
wództw są spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju i mogą obejmo-
wać okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii 
rozwoju kraju, jeżeli wynika to ze specyfiki rozwojowej na danym obszarze. 
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2. Uwarunkowania rozwoju jako przedmiot rozważań teorii rozwoju regio-
nalnego 

 
Założenia i koncepcje prezentowane przez poszczególne teorie rozwoju są 

odzwierciedleniem badań empirycznych nad przyczynami kreowania procesów 
wzrostu i rozwoju (stymulanty) oraz czynnikami ograniczającymi te procesy 
(destymulanty). Poszczególne teorie rozwoju regionalnego powstawały w róż-
nych okresach, za czasów obowiązywania odmiennych doktryn ekonomicz-
nych, co miało wpływ na treść ich założeń [Grosse, 2004, s. 24]. Większość 
teorii rozwoju regionalnego powstała podczas obowiązywania doktryny neoli-
beralnej, która za podstawowe przyczyny wzrostu gospodarczego uznaje aku-
mulację kapitału, rozwój rynku pracy oraz zmianę technologii lub organizacji 
produkcji [Grosse, 2004, s. 24]. 

Przegląd poszczególnych teorii rozwoju regionalnego pozwala wyodrębnić 
kluczowe czynniki, mające wpływ na kreowanie procesów rozwoju regionalne-
go. Zasadniczo wyróżnia się dwie grupy czynników stymulujących lub ograni-
czających rozwój, do których należą [Głąbicka, Brewiński, 2003, s. 17]: 

a) czynniki endogeniczne (ziemia, klimat, surowce, warunki topograficz-
ne, bliskość morza, kapitał, postęp techniczny); 

b) czynniki egzogeniczne (wpływ polityki państwa, zależność polityczna 
lub gospodarcza, uzależnienie od czynników zewnętrznych).  

Szczegółowe zestawienie czynników kształtujących rozwój regionalny przed-
stawiono w tabeli 1. 

W celu łatwiejszej analizy teorie rozwoju regionalnego grupowane są we-
dług założeń, które prezentują. Zgodnie z podstawową klasyfikacją teorii roz-
woju regionalnego wyróżnia się następujące teorie [Głąbicka, Brewiński, 2003, 
s. 18–30]: 

a) lokalizacji; 
b) (neo)klasyczne, w tym teorię korzyści komparatywnych, teorię Keyne-

sa, teorię rozwoju zrównoważonego, teorię rozwoju niezrównoważo-
nego; 

c) polaryzacji,  w tym teorię polaryzacji sektorowej, teorię polaryzacji 
regionalnej, teorię centrum i peryferii; 

d) rozwoju od dołu, w tym teorię potrzeb podstawowych, teorię rozwoju 
autocentrycznego, teorię niezależnego rozwoju regionalnego, teorię 
wykorzystania potencjału endogenicznego; 
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e) polityki strukturalnej, w tym teorię nieadekwatności rynków oraz teo-
rię cyklu wzrostu. 

Klasyfikację tę można uzupełnić teoriami rozwoju regionalnego opartymi na tak 
zwanym czynniku koncentracji przestrzennej (m.in. teoria biegunów wzrostu, 
teoria rdzenia i peryferii). 

Tabela 1 

Determinanty rozwoju regionalnego w ujęciu wybranych teorii rozwoju 

Teoria Determinanty rozwoju 
Teoria bazy ekonomicznej działalność eksportowa, zewnętrzny popyt na towary lub 

usługi wytwarzane na obszarze regionu, baza ekono-
miczna regionu, którą tworzą firmy i sektory gospodar-
cze produkujące na eksport; największym zagrożeniem 
rozwoju jest schyłek dominującej branży 

Teoria produktu podstawowego  działalność eksportowa, specjalizacja produkcyjna, do-
skonalenie procesów produkcji przyczyniające się do 
obniżania kosztów i zwiększania korzyści 

Nowa teoria handlu; teoria korzy-
ści komparatywnych 

specjalizacja produkcyjna, a zwłaszcza koncentracja na 
działalności kapitałochłonnej albo pracochłonnej 

Koncepcja biegunów wzrostu  rozwinięte przedsiębiorstwa, przemysł i sektory, najbar-
dziej rozwinięte regiony, które tworzą bieguny wzrostu 

Geograficzne centra wzrostu  centra/obszary wzrostu, infrastruktura komunikacyjna 
Model rdzenia i peryferii centra rozwoju, działalność wytwórcza i usługowa naj-

bardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw zlokalizowana 
w najbardziej konkurencyjnych i rozwiniętych regionach 

Teoria lokalizacji lokalizacja przestrzenna, na którą mają wpływ koszty 
transportu, koszty pracy i tzw. efekty aglomeracyjne 

Teoria rozwoju zrównoważonego  dekoncentracja i dywersyfikacja działań inwestycyjnych 
Teoria rozwoju niezrównoważo-
nego 

trafne inwestycje, zdolność do podejmowania decyzji 

Teoria polaryzacji sektorowej pobudzanie innowacji (zwłaszcza bazowych) 
Teoria polaryzacji regionalnej uwarunkowania socjoekonomiczne 
Teoria nieadekwatności rynków; 
teoria cyklu wzrostu 

interwencjonizm państwowy 

Źródło: [Grosse, 2004, s. 25–27; Głąbicka, 2003, s. 20–31]. 
 

  
Determinanty rozwoju uznawane za wiodące w ujęciu poszczególnych teo-

rii rozwoju regionalnego również poddaje się klasyfikacji. Wymieniane są na-
stępujące czynniki: 

– o charakterze endogenicznym i egzogenicznym, 
– makro- i mikroekonomicznym, 
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– ekonomicznym i społecznym, 
– o charakterze przestrzennym i tak zwane pozostałe grupy zmiennych, 
– poddające się kontroli (interwencjonizm) i niepoddające się kontroli 

(brak możliwości oddziaływania ze strony państwa). 
Czynniki endogeniczne (zewnętrzne) to grupa tworząca potencjał endoge-

niczny regionu, warunkujący możliwości jego rozwoju (wpływ na decyzje loka-
lizacyjne podmiotów gospodarczych, mieszkańców, inwestorów) oraz wzrost 
poziomu jego konkurencyjności i atrakcyjności w ocenie interesariuszy.  

Wśród czynników endogenicznych najczęściej wymienia się takie zmien-
ne, jak warunki naturalne (geograficzno-topograficzne), stan wyposażenia infra-
strukturalnego, dostępność komunikacyjna, warunki życia mieszkańców, bez-
pieczeństwo, jakość usług publicznych, infrastruktura społeczna, infrastruktura 
ludzka, przedsiębiorczość, jakość zarządzania, specyfika i cechy lokalnego ryn-
ku. Potencjał endogeniczny jednostki jest zarazem produktem adresowanym do 
jej interesariuszy. Podlega on stymulowaniu zewnętrznemu, co może albo da-
wać impulsy prorozwojowe (szanse w otoczeniu), albo hamować rozwój (ogra-
niczenia, bariery). Decyzje lokalizacyjne (przedsiębiorców, mieszkańców, in-
westorów) podejmowane przez te podmioty są oparte na starannej analizie po-
tencjału endogenicznego, dlatego jednostki terytorialne konkurują o kapitał 
finansowy znajdujący się w posiadaniu interesariuszy. 

Z uwagi na znaczne różnice w potencjale endogenicznym jednostek teryto-
rialnych oraz ich zróżnicowaną przewagę komparatywną, poszczególne państwa 
przyjęły odmienne założenia konstruowania i funkcjonowania systemów redy-
strybucji poziomej i pionowej mających wyrównywać szanse na rozwój oraz 
zwiększać spójność społeczną i terytorialną jednostek terytorialnych [Kosek- 
-Wojnar, Surówka, 2007, s. 202–207]. 

W wybranych teoriach rozwoju regionalnego zakładano dużą rolę państwa 
w kreowaniu procesów rozwoju przez wykorzystanie instrumentów interwen-
cjonizmu (zwłaszcza samorządowego) [Kuciński, 2010, s. 34]. Ujęcie takie jest 
szczególnie charakterystyczne dla koncepcji sformułowanych w późniejszych 
okresach, ponieważ w teoriach powstałych na gruncie doktryny neoliberalnej 
wyklucza się możliwość interwencji państwa w gospodarkę i uważa się ją za 
niepożądaną. W teoriach polityki strukturalnej założono konieczność oddziały-
wania państwa na procesy rynkowe, polegającego w szczególności na wspiera-
niu określonych branż, sektorów gospodarki, przedsiębiorców, którzy nie mogą 
efektywnie działać z uwagi na niedoskonałości rynku [Głąbicka, Brewiński, 
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2003, s. 18–30]. Według teorii cyklu wzrostu państwo koniecznie musi podej-
mować działania stabilizujące z uwagi na niezdolność systemu gospodarczego 
do adaptacji i samostabilizowania w warunkach cyklu koniunkturalnego i zmian 
koniunkturalnych [Głąbicka, Brewiński, 2003, s. 30]. 

Teorie rozwoju regionalnego starają się również odpowiedzieć na pytanie, 
jakie czynniki mają wpływ na nierównomierny rozwój regionalny i w jaki spo-
sób zapewnić równomierność tego procesu. Pojawia się tutaj kluczowe pytanie 
dotyczące procesu inwestowania i zasadności koncentracji kapitału w regionach 
silnych ekonomicznie. Dywersyfikacja inwestycji ma zapewnić równomierny 
rozwój przez jednakowe stymulowanie obszarów objętych działaniami inwesty-
cyjnymi, choć jednocześnie, na co zwracają uwagę przeciwnicy tej koncepcji, 
nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, ponieważ jednostki terytorialne 
słabsze ekonomicznie nie wykreują oczekiwanej wartości dodanej z tych inwes-
tycji.  

Czynnikiem prorozwojowym, oprócz inwestycji, są także innowacje, 
zwłaszcza te bazowe, mają bowiem zdolność do  tak zwanej dyfuzji, będącej 
zalążkiem procesów wzrostu i rozwoju.  

W procesie rozwoju regionalnego dużą rolę odgrywają tak zwane centra 
(ośrodki) wzrostu, mające kreować rozwój, który będzie rozprzestrzeniał się na 
słabsze ekonomicznie jednostki sąsiadujące. Istotne jest więc budowanie po-
wiązań między współpracującymi podmiotami przez rozwój infrastruktury, 
zwłaszcza komunikacyjnej (ciągi komunikacyjne zwiększające dostępność 
transportową).  

Aspekt współpracy pojawia się także w teorii przewagi komparatywnej, 
w której nacisk położono na konieczność współpracy między gospodarkami 
o potencjale gospodarczym opartym odpowiednio na potencjale siły roboczej 
(produkcja dóbr wymagających dużych nakładów pracy) oraz kapitale (produk-
cja kapitałochłonna). 

Wymiana handlowa z zagranicą (eksport) to czynnik rozwoju uznawany za 
istotny w kilku teoriach rozwoju. Zdolność eksportowa jest jednak ściśle zależ-
na od potencjału endogenicznego (baza ekonomiczna) oraz charakteru przewagi 
komparatywnej.  

 
 
 
 



Determinanty rozwoju regionalnego… 

 

17 

 

3. Kierunki zmian determinant rozwoju i ich proweniencja 

 
Determinanty rozwoju regionalnego stale ulegają zmianie na skutek prze-

mian zachodzących w gospodarce i jej strukturze. Serwicyzacja gospodarki, 
nowe formy handlu (e-commerce), globalizacja i integracja gospodarek świato-
wych to tylko wybrane trendy mające wpływ na zmianę postrzegania roli i zna-
czenia poszczególnych czynników – determinant w procesie kształtowania roz-
woju regionalnego.  

Czynniki prorozwojowe wymieniane jako stymulanty rozwoju w teoriach 
lokalizacji tracą na znaczeniu w handlu elektronicznym oraz usługach świad-
czonych przez Internet (porady prawne, tłumaczenia itd.), są jednak nadal aktu-
alne w tradycyjnych formach działalności, zwłaszcza o charakterze produkcyj-
nym. Informatyzacja i automatyzacja produkcji także przyczyniają się do zmia-
ny roli czynnika ludzkiego w procesach wytwarzania, którego udział w produk-
cji jest ograniczany, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych.  

Jednocześnie zmianie ulega struktura gospodarki, którą w największym 
stopniu tworzą mikro, małe i średnie firmy o dużym stopniu elastyczności 
i adaptacji do zmiennych warunków rynkowych. Koncepcja dominacji dużych 
korporacji w strukturze wytwarzania została poddana krytyce wraz z negatywną 
weryfikacją twierdzenia too big to fail w warunkach ostatniego kryzysu finan-
sowego na świecie. 

W warunkach konkurencji o kapitał finansowy czynnik lokalizacji jest 
przedmiotem interwencjonizmu samorządowego i zyskuje nowy wymiar, mię-
dzy innymi zachęt dla inwestorów w postaci preferencyjnych stawek podatków 
i opłat lokalnych, wyposażenia infrastrukturalnego (uzbrojenie terenu, instytu-
cje otoczenia biznesu, dowóz pracowników do miejsca zatrudnienia itd.). 
Wszystko to sprawi, że oprócz kosztów transportu i kosztów pracy pojawią się 
inne czynniki decydujące o wyborze określonej lokalizacji.  

Współcześnie ważną rolę odgrywa koopetycja, szczególnie widoczna 
w strukturach klastrowych. Kooperacja i współpraca w dobie gospodarki glo-
balnej umożliwiają wymianę pracy i kapitału, co wpływa na wyrównywanie 
przewagi komparatywnej między krajami i może być czynnikiem prorozwojo-
wym w długim okresie. Szczególnym rodzajem współpracy między państwami 
jest Wspólnota Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy umożliwiające 
tworzenie impulsów prorozwojowych przez oddziaływanie na popyt wewnętrz-
ny w krajach członkowskich Wspólnoty i poza nimi (EOG). 
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W wyrównywaniu szans rozwojowych na poziomie regionalnym ważny 
jest też ma aspekt integracyjny. Unia Europejska jako szczególny rodzaj ugru-
powania państw, często porównywanego ze strukturami federalnymi, zapewnia 
krajom członkowskim wsparcie, zwłaszcza w formie finansowej (fundusze 
unijne, w tym strukturalne). Urzeczywistnieniem koncepcji spójności terytorial-
nej i zrównoważonego rozwoju są instrumenty wykorzystywane w ramach poli-
tyki regionalnej Unii Europejskiej.  

Zróżnicowanie regionów (zwłaszcza ekonomiczne) w krajach członkow-
skich Unii spowodowało konieczność stworzenia systemu i mechanizmów po-
zwalających na zniwelowanie istniejących różnic rozwojowych i kreowanie 
procesów zrównoważonego rozwoju (zwłaszcza w jego aspekcie środowisko-
wym). W tym przypadku szczególnie ważną rolę odgrywają uwarunkowania 
finansowe, a więc środki unijne wspierające rozwój i niwelowanie luki (zwłasz-
cza) infrastrukturalnej w regionach zapóźnionych gospodarczo. Mechanizm 
wyrównywania w postaci redystrybucji poziomej i pionowej wykorzystywany 
jest przez poszczególne państwa członkowskie UE do niwelowania dysproporcji 
między jednostkami terytorialnymi.  

W kontekście możliwości rozwoju ważny jest także system powiązań poli-
tycznych i gospodarczych między krajami zapewniający możliwość wymiany 
kapitału i pracy, co pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie przez racjo-
nalną alokację.  

Eksport decyduje o znaczeniu i konkurencyjności danej gospodarki, jest jej 
siłą napędową, zwłaszcza w dobie gospodarek o charakterze otwartym. Warto 
zwrócić uwagę, że system instytucji bankowo-finansowych odgrywa istotną 
rolę w niwelowaniu ograniczeń w transakcjach międzynarodowych między 
innymi przez dostarczanie instrumentów finansowych pozwalających skutecz-
nie zarządzać ryzykiem kursowym oraz ubezpieczeniowych, niwelujących 
określone kategorie ryzyka, na przykład ubezpieczenia KUKE (m.in. ubezpie-
czenia należności handlowych).  

Czynnikiem nabierającym szczególnego znaczenia dla rozwoju regionów 
jest budowa wspólnej infrastruktury transportowej i powiązań komunikacyjnych 
nie tylko między regionami, lecz także połączeń transgranicznych (m.in. sieć 
TEN-T). Teoria biegunów wzrostu i jej determinanty nabierają nowego wymia-
ru w przypadku metropolii i ich funkcji (korzyści aglomeracyjne) [Wlaźlak, 
2010, s. 49–50]. Związki metropolitalne wykształcają bowiem nie tylko wspól-
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ne sieci połączeń i powiązań komunikacyjnych, ale także wspólnie prowadzą 
politykę prorozwojową i świadczą usługi mieszkańcom. 

Współczesne, rozwinięte gospodarki są oparte na wiedzy (szczególną rolę 
odgrywa tutaj budowa społeczeństwa informacyjnego), w których innowacje 
decydują o ich rozwoju. Zdolność do kreowania innowacji i ich dyfuzji jest 
niezwykle pożądaną cechą konkurencyjnych rynków, zapewnia im bowiem 
długoterminowy rozwój. 

Na uwagę zasługuje fakt, że narzędzia zarządcze wykorzystywane współ-
cześnie przez podmioty gospodarcze pozwalają na niwelowanie wielu ograni-
czeń w procesie produkcji i wymiany, w tym przede wszystkim w takich sfe-
rach, jak dystrybucja, magazynowanie, finansowanie. Istotne niegdyś bariery 
w działalności firm dają się dzisiaj przezwyciężać przez zastosowanie takich 
koncepcji, jak just in time, make or buy, lean management, outsourcing, reengi-
neering, systemy ERP, inżynieria finansowa. 

 
 

Zakończenie 

 
Rozwój regionalny i kształtujące go czynniki są przedmiotem zaintereso-

wania w licznych teoriach i koncepcjach. Mimo wielu lat badań i doświadczeń, 
nie ma jednej, wspólnej koncepcji pozwalającej uzyskać odpowiedź na pytanie: 
od czego wyłącznie zależy rozwój regionalny? Katalog determinant rozwoju 
regionalnego jest otwarty i ciągle ewoluuje.  

Zmiany zachodzące wewnątrz współczesnych gospodarek i ich otoczeniu 
sprawiają, że determinanty rozwoju regionalnego również są weryfikowane pod 
kątem ich siły i znaczenia w procesie oddziaływania na rozwój. Czynniki nie-
dawno uznawane za wiodące tracą na znaczeniu z uwagi na schyłek niektórych 
branż lub ich wypieranie przez nowe rodzaje działalności, zmianę modelu rynku 
i form handlu, charakteru konkurencji i kooperacji między krajami. 

Obecnie w rozwoju regionalnym coraz większą rolę odgrywają czynniki 
niematerialne – wiedza, kapitał finansowy, innowacje, niż tradycyjne aktywa 
i wyposażenie infrastrukturalne, choć ich znaczenie nie ulega zmianie i nadal są 
nieodłącznym elementem procesów wytwarzania, lecz uzupełnianym o tak 
zwane czynniki miękkie. 
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OF THE SELECTED DEVELOPMENT THEORIES 

 
 

Summary 
 
The article presents the concept of regional development and its main determi-

nants. The leading regional development theories have been considered with special 
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emphasis on the crucial factors influencing (increasing or decreasing) regional deve-
lopment process. The new approach to determinants shaping regional development has 
also been pointed out. 

 
Translated by Magdalena Zioło 
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Wstęp 

 
Rozwój turystyki jest impulsem dynamizującym rozwój społeczno-gospo-

darczy regionów i całego kraju. Jej znaczenie przejawia się w zdolności do ge-
nerowania miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności, pod-
wyższenia konkurencyjności regionów. Wysoki prestiż w strukturze czynników  
rozwoju regionu jest wynikiem obecności we wszystkich sferach gospodarowa-
nia: produkcji dóbr i usług, podziału, wymiany oraz konsumpcji. Wpływa  ko-
rzystnie na wzrost gospodarczy, jest kołem zamachowym rozwoju regional-
nego. 

 
 

1.  Turystyka, rekreacja, sport 

 
„Turystyka” na ogół oznacza zorganizowane lub indywidualne wyjazdy 

poza miejsce stałego zamieszkania, mające cele krajoznawcze albo będące for-
mą czynnego wypoczynku, natomiast termin „rekreacja” potocznie oznacza 
wypoczynek, wytchnienie i rozrywkę [Kurek, 2007]. W literaturze przedmiotu 
nie ma jednej definicji pojęcia „turystyka”. Jest ich wiele, ponieważ zmieniają 
się i ewoluują w czasie pod wpływem modyfikacji zjawisk związanych z oto-
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czeniem.  Światowa Organizacja Turystyki podaje następujące pojęcie turysty-
ki: ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynko-
wych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim co-
dziennym otoczeniem [Terminologia..., 1995]. Przeglądając inne definicje, 
można zauważyć pewne wspólne elementy [Gaworecki, 2010]: 

a) nie ogranicza się ruchu turystycznego jedynie do pobytów z nocle-
giem; obejmuje on również odwiedziny jednodniowe; 

b) nie ogranicza się ruchu turystycznego tylko do podróży w celach wy-
poczynkowych; obejmuje on także podróże w celach służbowych [Se-
weryn, 2010], naukowych, religijnych, towarzyskich, sportowych i in-
nych – pod warunkiem jednak, że miejsce docelowe znajduje się poza 
miejscem zamieszkania lub pracy; 

c) turystyka jest rodzajem podróży, jednak nie każda podróż jest turysty-
ką; definicje te wyłączają przemieszczanie się w celach dojazdu do 
pracy i czysto lokalne, na przykład do szkół czy sklepów; 

d) turystyka wypełnia znaczną część czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych 
człowieka, ale nie jest ich synonimem, ponieważ większość czynności 
rekreacyjnych odbywa się w domu i wokół niego. 

Zjawisko turystyki może być rozpatrywane w aspekcie społeczno-kultu-
rowym i ekonomicznym. Pojęcie to można  definiować z punktu widzenia nauk 
humanistycznych jako proces społeczny, kładący nacisk na rozwój osobowości 
człowieka, który powinien być istotnym  motywem turystyki. Podejście takie 
nakazuje, aby wszystkie zjawiska czasowej i dobrowolnej podróży, które są 
związane ze zmianami w środowisku i rytmie życia, odnosiły się do osobistych 
kontaktów z naturalnymi, kulturowymi i społecznymi walorami odwiedzanego 
obszaru. W definicjach formułowanych przez ekonomistów akcentuje się spra-
wy przemieszczania, czasowości zmiany miejsca pobytu, niezarobkowania oraz 
w różnym zakresie, specyficzne cele turystyki. Pod względem wymienionych 
kryteriów definicje te wyczerpują tradycyjne pojęcie ruchu turystycznego. Wia-
domo jednak, że turystyka jest zjawiskiem znacznie szerszym niż ruch tury-
styczny. Rozpatrując turystykę w kategoriach rynkowych, dwa jej składniki 
można porównać do podstawowych zjawisk rynkowych. Funkcję popytu pełni 
tu ruch turystyczny, natomiast funkcję podaży – sfera obsługi ruchu turystycz-
nego, oparta na środkach materialnych i organizacyjnych, tworzących szeroko 
rozumianą gospodarkę turystyczną [Seweryn, 2010]. 
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Podobnie jak turystyka, zjawiskiem trudnym do jednoznacznego zdefinio-
wania jest „rekreacja”. Popularnie przez „rekreację” rozumie się wypoczynek, 
przyjemne spędzanie wolnego czasu, rozwój osobowości; są to czynności po-
dejmowane dobrowolnie dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych. W lite-
raturze fachowej często wyróżnia się rekreację czynną (aktywną, ruchową) 
i bierną (spokojny wypoczynek, bez większego wysiłku fizycznego). Rozróż-
nienie to jest umowne i trudne do sformułowania. Dość klarowną definicję re-
kreacji podaje A. Kowalczyk: są to wszelkie czynności podejmowane dobro-
wolnie dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych, a przejawiające się  
w uczestniczeniu w rozrywkach kulturalnych, w grach i zajęciach sportowych, 
realizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, służbowych lub domo-
wych [Kowalczyk, 2000]. Tym, co pozwala odróżnić „rekreacje” od „turysty-
ki”, jest nieodzowna cecha turystyki związana z przemieszczaniem się w prze-
strzeni, czyli podróżowaniem. Warunek ten nie jest konieczny w przypadku 
rekreacji. Wspólną cechą tych dwóch form aktywności jest jednak to, że obie są 
sposobem spędzania wolnego czasu, wybieranym świadomie i dobrowolnie 
[Pawlikowska-Piechotka, 2009].  

Należy wspomnieć o ścisłych relacjach między turystyką a sportem. 
Współzależność ta jest wielostronna, a podłożem  tego związku są wspólne cele 
uprawiania sportu i turystyki. Obydwie dziedziny służą celom społecznym, 
wychowawczym, są również czynnikami propagującymi zdrowy styl życia. 
Sport rozsądnie uprawiany, podobnie jak turystyka, jest dobrym środkiem 
kształtowania społecznie wartościowych cech charakteru. Innym przykładem 
zbieżności celów społecznych sportu i turystyki jest sfera zdrowia traktowana 
szeroko, czyli jako dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, społeczne. Sze-
roko rozumiane zdrowie powinno być źródłem zdolności do pracy, satysfakcji 
społecznych i twórczości. Sport i turystyka to istotne czynniki utrzymania zdro-
wotności społeczeństwa. Sport uprawiany z umiarem i rozsądkiem oraz aktyw-
ny wypoczynek urlopowy są najlepszym lekarstwem dla współczesnego czło-
wieka. Współzależność między turystyką i sportem widoczna jest również na 
przykładzie wielkich imprez turystycznych, takich jak igrzyska olimpijskie, 
mistrzostwa świata i Europy w piłce nożnej. U podstaw organizacji takich im-
prez leżą przeważnie względy prestiżowo-polityczne i ekonomiczne. Dzięki 
tym imprezom można podnieść prestiż miejscowości turystycznej, regionu, 
a nawet całego kraju. Można również osiągnąć długofalowe efekty promocyjne 
(zwłaszcza że współczesne środki masowego przekazu, reklamując imprezę, 
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wywierają silny wpływ na myślenie i działanie człowieka). Wielkie imprezy 
sportowe pomagają miejscowościom i regionom turystycznym w pozyskiwaniu 
nowych urządzeń infrastruktury turystycznej, sportowej i ogólnej [Hadzik, 
2010]. W konsekwencji wzrost zdolności usługowych tych urządzeń przynoszą 
znaczne korzyści ekonomiczne. Można więc stwierdzić, że związek turystyki ze 
sportem jest ścisły i wielopłaszczyznowy, bezpośredni i dwustronny. Znajo-
mość wzajemnych uwarunkowań rozwoju turystyki i sportu może być źródłem 
korzyści społecznych, kulturalnych i ekonomicznych. Można również dostrzec 
związek sportu z turystyką na płaszczyźnie ekonomicznej. Przykłady tej współ-
zależności są określane jako szeroko pojmowana  gospodarka turystyczna. Nie-
którzy znawcy przedmiotu wymieniają wśród rodzajów turystyki turystykę 
sportową [Krawczyk, 2006, 2010]. Jej rozwój i struktura są w dużej mierze 
uzależnione od potrzeb turystów i sportowców. Przedmiotem konsumpcji w sfe-
rze turystyki i sportu są niemal identyczne usługi i dobra turystyczne (usługi 
transportowe, noclegowe, gastronomiczne, kulturalno-rozrywkowe, wypoczyn-
kowe itp.) [Dzieńdzura, 2008]. Również pod względem zagospodarowania tury-
stycznego potrzeby turystyki i sportu są zbieżne (wyjątkiem są urządzenia spor-
towe specjalnego przeznaczenia, np. stadiony, hale widowiskowo-sportowe, 
boiska). Ponieważ imprezy sportowe na ogół odbywają się w miejscowościach 
i regionach turystycznych, można uznać, że rozwój turystyki i sportu ma cha-
rakter komplementarny. Korzyści ekonomiczne wiążące się z tym rozwojem 
należy zatem rozpatrywać łącznie. Dobrym przykładem takiego podejścia są 
kraje alpejskie [Gaworecki, 2010].  

 
 

2.  Region a region turystyczny 

 
Region jest wyodrębnionym obszarem na zasadzie jednorodności cech 

środowiska fizyczno-geograficznego oraz wewnętrznych powiązań usługowych 
[Gołembski, 1999]. Tak sformułowana  definicja oczywiście może budzić wiele 
zastrzeżeń. Ponieważ istnieje wiele różnych  definicji regionu, więc uwagę sku-
piono tylko na pewnych cechach wspólnych. Region to część przestrzeni, na 
ogół użytkowanej przez człowieka, czyli fragment większej całości. Obszar ten 
często jest trudny do wydzielenia i określenia. Region w gospodarce prze-
strzennej jest obszarem, w którym charakter części składowych i relacji przes-
trzennych tworzy pewną jednolitą lub spójną całość. Całość ta jest wyodrębnio-
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na z większego obszaru za pomocą specyficznych kryteriów i jest spójna tylko 
w zakresie tych kryteriów [Domański, 2002].  

Można wyróżnić trzy główne typy regionów [Meyer, Milewski, 2009].  
1. Regiony administracyjne – kryterium ich wyodrębnienia jest miejsce 

w strukturze administracyjnej. 
2. Regiony funkcjonalne – cechują się wyraźną funkcją wiodącą. Przy-

kładem są regiony turystyczne, rolnicze, przemysłowe, surowcowe. Region 
turystyczny to obszar o jednorodnych cechach środowiska geograficznego, wa-
lorach turystycznych i istniejącej bazie turystycznej, dostępny komunikacyjnie, 
pełniący istotną funkcję turystyczną [Pawlikowska-Piechotka, 2009]. Imma-
nentną cechą regionów są silne powiązania między wszystkimi elementami 
i funkcjami regionu zapewniające mu wewnętrzną spójność [Kozak, 2010]. 
Regiony turystyczne powstają przede wszystkim na obszarach będących celem 
turystycznych podróży długookresowych, najczęściej o charakterze urlopowym 
lub wakacyjnym. W regionach tych funkcja turystyczna jest wiodąca, wyraźnie 
widoczny jest jej wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne 
[Koniusz, 2009]. Kształtowanie regionów turystycznych jest procesem dyna-
micznym i zmiennym w czasie, silnie uzależnionym od aktualnego systemu 
wartości społeczeństw i ich preferencji [Rudnicki, 2010]. Turystyka nie rozwija 
się samoistnie, jest częścią procesów rozwoju lokalnego i regionalnego [Kozak, 
2009]. Regiony turystyczne są również klasyfikowane według następujących 
kryteriów:  

– typu środowiska przyrodniczego (regiony nadmorskie, górskie), 
– typu środowiska kulturowego (regiony turystyki krajoznawczej, pątni-

czej), 
– położenia geograficznego (region Pacyfiku, regiony alpejskie), 
– wielkości (regiony turystyki masowej i alternatywnej), 
– sposobu organizacji ruchu turystycznego (regiony turystyki zorganizo-

wanej i niezorganizowanej), 
– sposobu wykorzystania środowiska przyrodniczego (regiony turystyki 

kajakowej, sportów zimowych), 
– formy przestrzennej (punktowe, liniowe, powierzchniowe), 
– charakteru ruchu turystycznego (wyspecjalizowane, wielofunkcyjne), 
– położenia względem miejsc emisji ruchu turystycznego (metropolitalne, 

peryferyjne) [Kruczek, Zmyślony, 2009]. 
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3. Regiony ekonomiczne – regiony podlegające badaniom lub będące na-
rzędziem działania społeczno-gospodarczego. 

Rozwój regionalny  to pojęcie wieloaspektowe, dotyczące przede wszyst-
kim wzrostu potencjału gospodarczego regionu, poprawy życia jego mieszkań-
ców i konkurencyjności. 

Rozwój regionalny jest stymulowany za pomocą mechanizmu rynkowego, 
a ponadto wynika ze świadomej działalności publicznych podmiotów tworzą-
cych politykę regionalną. Cele społeczne, gospodarcze i przestrzenne muszą 
być akceptowane przez lokalną społeczność [Zalech, 2010]. 

 
 

3. Czynniki rozwoju gospodarki turystycznej 

 
Rozwój  turystyki jest ważnym impulsem dynamizującym rozwój społecz-

no-ekonomiczny kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do 
generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych spo-
łeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Jednocześnie turystyka 
przyczynia się do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowi-
skowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek 
kraju, regionów oraz miejscowości [Kierunki rozwoju..., 2008; Dziedzic i wsp., 
2009]. 
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Wykres 1. Udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB (%, bez wydatków 

państwa na turystykę oraz podróże służbowe) 

Źródło: Kierunki rozwoju..., 2015, s. 111. 
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Patrząc na gospodarkę turystyczną z perspektywy regionu, można ją trak-
tować jako jego specjalizację, jedną z ról lub czynności społeczno-gospodar-
czych, które w nim odgrywa. W tym kontekście mówimy o turystyce jako funk-
cji społeczno-gospodarczej regionu związanej z obsługą turystów i którą region 
pełni w systemie gospodarki światowej, a także o skutkach i konsekwencjach tej 
działalności dla struktury przestrzennej i życia gospodarczego regionu [ Kowal-
czyk, 2000]. Z ekonomicznego punktu widzenia region turystyczny może być 
traktowany jako przestrzeń spotkania popytu i podaży turystycznej. Poszcze-
gólne cechy popytu i podaży turystycznej oddziałują na siebie, tworząc synte-
tyczny obraz gospodarki turystycznej. W regionach turystycznych dochodzi do 
zderzenia mobilności popytu turystycznego z koncentracją przestrzenną podaży. 
Ruch turystyczny kieruje się do ściśle określonych miejsc, w których występują 
naturalne  i antropogeniczne walory turystyczne, stanowiące główną siłę przy-
ciągania turystów oraz decydujące o rozmieszczeniu obiektów turystycznych. 
Popyt zgłaszany przez turystów przybywających do danego regionu jest łączny, 
czyli występuje w formie nie jednej potrzeby, ale wiązki potrzeb na cały pakiet 
dóbr i usług. Potrzeby te pojawiają się lawinowo, jedna potrzeba generuje ko-
lejną. Pełne zaspokojenie popytu zgłaszanego przez turystów wymaga współist-
nienia i współdziałania wielu jednostkowych dóbr i usług wytwarzanych przez 
różnych producentów. Cała gospodarka turystyczna ma charakter heterogenicz-
ny i komplementarny. Podmioty funkcjonujące w regionie można podzielić na 
następujące grupy: przedsiębiorstwa sensu stricto turystyczne (przewoźnicy, 
biura podróży, hotelarze, gastronomia), podmioty zorientowane na turystę (pa-
miątkarstwo, wyposażenie turystyczne i sportowe), podmioty pośrednio uzależ-
nione od popytu turystycznego (świadczące usługi finansowe, marketingowe, 
rolnictwo itp.) Popyt turystów jest, jak wspomniano, kompleksowy, ale również 
niejednorodny i bogaty pod względem motywów podróży oraz form aktywności 
turystycznej podejmowanych w regionie przez turystów. Każdy z turystów ma 
wpływ na podaż turystyczną, a „ produkt” jest „szyty na miarę potrzeb konsu-
menta”. Uwarunkowania te przyczyniają się do tego, że podaż turystyczna jest 
rozproszona (przykładem jest zróżnicowanie obiektów noclegowych). Wahania 
czasowe popytu i nieelastyczność podaży sprawiają, że gospodarka turystyczna 
jest niestabilna i wiąże się z  ryzykiem. Na gospodarkę turystyczną w regionie 
duży wpływ ma globalny charakter popytu. Wszystkie regiony turystyczne, 
niezależnie od ich lokalizacji, funkcjonują obecnie na rynku światowym. Moż-
liwości rozwojowe i potencjał konkurencyjny regionów są wyznaczane przez 
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ich zdolność do dostosowywania się do procesów o charakterze ekonomicznym, 
społeczno-kulturowym, politycznym i technologicznym mających zasięg ogól-
noświatowy. Wspólną cechą popytu i podaży w turystyce jest jednoczesny mo-
ment konsumpcji i „wytworzenia turystycznego produktu”. Turyści są zatem 
świadkami procesów „produkcji regionalnego produktu turystycznego” [Kru-
czek, 2010].  

Wpływ na rozwój regionów jest zwykle szeroki i wieloaspektowy. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że te cechy turystyki, które decydują o jej szerokim 
wpływie na gospodarkę regionu, powodują, że jest on trudny do zmierzenia 
i jednoznacznej oceny. 

 
Tabela 1 

Wpływ turystyki na gospodarkę regionu 

Pozytywny wpływ  Negatywny wpływ  
– Napływ środków pieniężnych 
– Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsię-

biorczości 
– Stymulacja inwestycji i napływu kapitału 
– Rozbudowa infrastruktury technicznej, 

komunikacyjnej i społecznej 
– Atrakcyjny wizerunek regionu 

– Wzrost cen 
– Hamowanie rozwoju innych rodzajów 

aktywności gospodarczej – alternatywny 
koszt rozwoju 

– Przeinwestowanie, przeciążenie infrastruk-
tury, komercjalizacja 

– Ryzyko rozwoju zależnego 

Źródło: [Kruczek, Zmyślony, 2010, s. 77]. 
 
 
Rozpatrując pozytywny wpływ turystyki na rozwój gospodarczy regionu, 

należy uwzględnić kilka aspektów. 
1. Turyści odwiedzający dany region zgłaszają popyt na określone dobra 

i usługi, przywożą i wydają pieniądze. Pieniądze te są przychodami podmiotów 
nie tylko turystycznych danego regionu. Pierwszymi beneficjentami są podmio-
ty gospodarcze świadczące usługi bezpośrednio turystom. Pieniądze te są roz-
dysponowywane między innymi na wynagrodzenia pracowników oraz zakupy 
dóbr i usług niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności. Powoduje to 
jednocześnie wzrost dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialne-
go w formie wpływów z podatków. 

2. Wzrastający ruch turystyczny w regionie pobudza lokalny rynek pracy. 
Powoduje powstanie nowych miejsc pracy oraz dywersyfikację zawodową. 
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Wzrost popytu turystycznego, a następnie konsumpcyjnego, produkcyjnego 
i inwestycyjnego mieszkańców regionu kreuje dodatkową działalność i zatrud-
nienie, nie tylko w sferze obsługi ruchu turystycznego, ale także w innych ro-
dzajach działalności. Wraz z rozwojem funkcji turystycznej zmienia się struktu-
ra zawodowa w regionie, następuje tak zwana serwicyzacja. 

3. Rozwój turystyki prowadzi do ożywienia inwestycyjnego, którego kon-
sekwencją jest napływ kapitału spoza regionu, w wielu wypadkach z zagranicy. 
Widać to wyraźnie na przykładzie rozwoju turystyki biznesowej oraz obecności 
globalnych sieci hotelowych w regionie.  

4. Rozwój funkcji turystycznej prowadzi do rozbudowy infrastruktury 
technicznej, komunikacyjnej, a także rozwoju usług społecznych w regionie. Tu 
również widoczny jest wzrost inwestycji. Turysta oczekuje zaspokojenia swych 
potrzeb, wymaga, by urządzenia i obiekty funkcjonowały prawidłowo. 

Rozwój turystyki w regionie ma wpływ na jego ogólny wizerunek, który 
odnosi się do wszystkich aspektów jego funkcjonowania, a tym samym skiero-
wany jest do szerszego grona osób niż tylko turyści i wypoczywający [Kruczek, 
Zmyślony, 2010]. 

Należy jednak pamiętać o negatywnych zjawiskach związanych z rozwo-
jem turystyki w regionie. Degradacja zasobów turystycznych przez turystykę 
może doprowadzić do zniszczenia podstaw rozwoju tej dziedziny [Butowski, 
2009]. Podobnie jak w przypadku czynników decydujących o rozwoju w ogóle 
nie chodzi o kwestie związane z zasobem jako takim, ale  o zdolność do jego 
wykorzystania na potrzeby rozwoju regionu. W dużej mierze chodzi o umiejęt-
ność wykreowania walorów turystycznych, ale niestety, jest to utrudnione z po-
wodu braku infrastruktury i produktu oraz problemów ze współpracą różnego 
rodzaju podmiotów w danym regionie. Obecnie uznaje się, że turystyka przez 
generowanie miejsc pracy i dochodów, stymulowanie inwestycji, wiedzy eko-
logicznej i kulturowej, dbanie o szeroko pojęte zdrowie społeczne pretenduje do 
miana czynnika o ogromnym znaczeniu dla rozwoju poszczególnych regionów. 

 
 

Literatura 

 
Butowski L., Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europej-

skiej w latach 1994–1999 i 2000–2006,  Difin, Warszawa 2009. 



32 Anna Cudowska-Sojko 

 

Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002. 

Dziedzic T., Łopaciński K., Saja A., Szegiedewicz J., Wpływ światowego kryzysu gos-
podarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce, DTMSiT, 
Warszawa 2009. 

Dzieńdzura T., Kapitał społeczny a rozwój potencjału turystycznego regionu, w: Spo-
łeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. K. Dzien-
dziura, P. Zmyślony, PWSZ  Sulechów 2008. 

Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010. 
Gołembski G., Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa–Poznań 1999. 
Hadzik A., Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji, Zeszyty 

Naukowe nr 19, WSHiU, Poznań 2010. 
Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008. 
Koniusz M., Rozwój regionalny a turystyka wiejska, w: Regionalne aspekty rozwoju 

turystyki, red. M. Jalinika,  EkoPress, Białystok 2009. 
Kowalczyk  A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
Kozak M.W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym para-

dygmatem, Scholar, Warszawa 2009. 
Kozak M.W., Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?, „Studia Re-

gionalne i Lokalne” 2010, nr 4. 
Krawczyk Z., Tendencje rozwoju turystyki światowej, w: Zachowania konsumentów  

na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Almamer, Warszawa 2010. 
Krawczyk J., Współczesne trendy w rozwoju turystyki, w: Turystyka i rekreacja, red. 

J. Kosiewicz, K. Obodyński, WUR, Rzeszów 2006. 
Kruczek Z.,  Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2010. 
Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
Meyer B., Milewski D., Strategia rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2009. 
Pawlikowska-Piechotka A., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, PPNT, Gdy-

nia 2009.  
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kra- 

ków 2010. 
Seweryn R., Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań 

biznesowych, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 

Terminologia turystyczna, ONZ–WTO, UKFiT, Warszawa 1995. 



Rola turystyki w rozwoju regionu… 

 

33 

 

Zalech M., Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym – zakres, zadania, działania, 
determinanty, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 
 
 
 

THE ROLE OF TOURISM IN REGIONAL DEVELOPMENT  

– THEORETICAL ASPECT 

 
 

Summary 
 
Tourism is an important economic factor in regions and in the Word. Tourism is 

often one of the main sources of income for the population and a prominent factor in 
creating and securing an adequate level of employment. It is contribution to growth and 
has major impact on regional development. In many tourism oriented regions the retail 
sector also benefits considerably from the demand created by tourists in addition to that 
of the resident population. 

 
Translated by Anna Cudowska-Sojko 
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Wstęp 

 
Regiony peryferyjne zwykło się klasyfikować w kategorii zacofane, słabo 

rozwinięte lub co najwyżej tradycyjne. Do takiej charakterystyki upoważniają 
słabsze wskaźniki, miary rozwoju gospodarczego i społecznego, niż w central-
nie usytuowanych regionach, o których zwykło się mówić, że są lokomotywami 
rozwoju. Pogłębianie procesów integracyjnych też nie sprzyja najsłabszym, 
stawiając je zwykle na pozycji przegranych. Unia Europejska przez wspólnoto-
wą politykę próbuje łagodzić te dysproporcje, które nie są pożądane dla trwało-
ści i efektywności funkcjonowania ugrupowania integracyjnego. W niwelowa-
niu dysproporcji najważniejsze znaczenie ma polityka regionalna, która za po-
mocą przede wszystkim instrumentów finansowych realizuje cele konwergen-
cyjne, zapewnia konkurencyjność i zatrudnienie oraz wspiera europejską 
współpracę terytorialną. Dzięki temu możliwe jest choćby częściowe wyrówna-
nie najbardziej drastycznych różnic. Najsłabszym ogniwem integracyjnym są 
peryferyjne regiony graniczne, które z definicji zawsze były traktowane po ma-
coszemu. Wyjściem dla nich z peryferyjności jest euroregionalizacja wyrastają-
ca ze współpracy transgranicznej i naturalnie wiążąca te obszary. Naturalność 
z jednej strony, a z drugiej peryferyjność i skazanie na niedorozwój w tra-
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dycyjnym podejściu do regionów przygranicznych powodują, że euroregionali-
zacja oznacza zwrot ku endogenicznym uwarunkowaniom i poszukiwaniom 
w tym kontekście możliwości rozwojowych. Euroregion jest w pewnym sensie 
panaceum na peryferyjność, eksportując to, co daje szanse rozwojowe. Ponadto 
wiadomo, że euroregiony były pomysłem niemieckim na cementowanie zruj-
nowanego wojną starego kontynentu. Mając szczególne poparcie najsilniejsze-
go państwa we Wspólnotach Europejskich, wspomaganie finansowe, które 
zwielokrotniało swoje znaczenie wraz z ewolucją procesów integracyjnych 
i tworzeniem nowych funduszy strukturalnych, zyskało aprobatę. 

Kiedy w 2000 roku powstał Euroregion Beskidy, mógł on liczyć na uprzy-
wilejowaną pomoc i finansowe wsparcie. Jego naturalne uwarunkowania są 
powszechnie znane, gdyż obszar ten wpisał się na trwałe w polską turystykę. 
Nowoczesny i europejski wygląd teren ten uzyskał dzięki powołaniu euroregio-
nu i uzyskaniu środków pomocowych przedakcesyjnych jak i akcesyjnych. 
Turystyka była tu elementem aktywizacji, przełamywania peryferyjności i włą-
czania euroregionu do turystyki europejskiej, o znaczeniu, można rzec, świato-
wym.   

W artykule przedstawiono funkcjonowanie Euroregionu Beskidy i podej-
mowane tam przedsięwzięcia z pomocą unijną. Analizę szczegółową poprze-
dzono ogólnymi rozważaniami na temat turystyki i euroregionu w kontekście 
znaczenia dla jej rozwoju. 

  
 

1.  Region a gospodarka, region a turystyka 

 
W zależności od potrzeb region jest różnie definiowany. Najbardziej ogól-

ne określenie jest związane z tak zwaną klasyfikacją funkcjonalno-genetyczną, 
z której wynikają funkcje oraz fakt, że region jest wydzieloną jednostką, 
względnie jednorodną, odróżniającą się od przyległych obszarów cechami natu-
ralnymi (genetycznymi) i nabytymi (funkcjonalnymi). Można zatem wyróżnić 
regiony naturalne bądź tworzone z różnym natężeniem wymienionych cech. 
W te ogólne rozważania wpisuje się Euroregion Beskidy, który ma cechy za-
równo jednego jak i drugiego typu, z przewagą tych pierwszych, co daje mu 
szczególne miejsce wśród wielu regionów [Greta, 2008]. Cechy naturalne euro-
regionu wynikają z silnych więzi międzyludzkich. Naturalność euroregionu 
powoduje, że jest to osobliwa struktura, a euroregionalizacja pobudza drzemią-
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ce w tych peryferyjnych obszarach możliwości, które prawdopodobnie nigdy by 
się nie ujawniły. Oprócz pobudzania, euroregionalizacja może dynamizować 
i rozwijać to, co wynika z endogenicznych możliwości tych obszarów (oma-
wiany tu przykład). 

Analizując gospodarkę w regionie (euroregionie), należy wziąć pod uwa-
gę, że jest to całokształt zasobów i działań w sferze produkcji, wymiany, po-
działu i konsumpcji. Można je rozpatrywać w aspekcie przedmiotowym, na 
przykład lokalnym (gminy), regionalnym (województwa), ponad- lub między-
regionalnym, krajowym, kontynentalnym (europejskim), światowym (global-
nym) bądź podmiotowym, gdzie główne znaczenie mają przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne, usługowe lub samorządy terytorialne [Unia Europejska..., 2009]. 
W gospodarce regionu, a szczególnie euroregionu (jako regionu świadomego 
i naturalnego), główną rolę odgrywa samorządność terytorialna przez określenie 
strategii jego rozwoju, pobudzanie aktywności czy nawet konkurencyjności 
i innowacyjności regionalnej.  

Relacje region–gospodarka  mają charakter wzajemnych zależności, gdyż 
z jednej strony region i wewnętrzne elementy składające się na regionalny po-
dział pracy (tj. poziom rozwoju gospodarczego i istniejąca struktura gospodar-
cza, postęp techniczny) tworzą uwarunkowania rozwojowe, wpływając na cha-
rakter gospodarki w regionie. Z drugiej strony rozwój gospodarczy regionu 
wpływa na jego charakter, na świadomość i odrębność regionalną, wartościo-
wanie własnej lokalności i endogeniczności na szerszym forum w poszanowa-
niu przynależności narodowej. Każdy region (euroregion) „wysyła impulsy 
zewnętrzne” do innych regionów w kraju, a szerszy region, a tak można potrak-
tować kraj, wysyła te impulsy do wielu regionów, proporcjonalnie do posiada-
nego potencjału rozwojowego.  

W rozważaniach na temat region a turystyka chodzi przede wszystkim 
o problem podaży turystycznej stwarzanej przez dany obszar, choć z zagadnie-
niem turystyki wiążą się analizy i opisy, na przykład definicyjne, funkcyjne, 
rodzajowe i popytowe. Jeżeli region (euroregion) ma naturalne uwarunkowania 
rozwojowe i walory turystyczne, to jego gospodarcze strategie rozwojowe zwy-
kle uwzględniają owo „wyposażenie dziedziczne”, dając priorytet tego typu 
działalności gospodarzącej. Naturalne wyposażenie w walory turystyczne moż-
na nazwać podażą pierwotną regionu, natomiast oddziaływanie na wzrost i roz-
wój atrakcyjności turystycznej przez różnego rodzaju przedsięwzięcia w tej 
dziedzinie tworzą podaż wtórną. W rezultacie zsynchronizowane efekty rozwo-
jowe są przedmiotem analizy w dalszej części artykułu, a dotyczą funkcjono-
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wania i rozwoju Euroregionu Beskidy. Obszar ten z jednej strony ma „wrodzo-
ne” walory turystyczne (podaż pierwotna), których ożywienie, uwidocznienie, 
wprowadzenie do turystycznej konkurencyjności mogło nastąpić dzięki euro-
regionalizacji oddziałującej ubogacająco, czyli tworząc podaż wtórną. Instru-
mentem były i są tu środki pomocowe, dzięki którym konkretne działania do-
chodzą do skutku. 

 
 

2 . Euroregion Beskidy – geneza, rozwój i cel działalności  
 
Umowę powołującą do życia trójstronną strukturę euroregionalną, polsko- 

-czesko-słowacką, podpisano w Trýdku-Mistku 9 czerwca 2000 roku i poprze-
dzono je powołaniem Stowarzyszenia Regionu Beskidy (1999 r.) z siedzibą 
w Bielsku-Białej, gdzie aktualnie mieści się polski Sekretariat euroregionu. 
Odpowiednikami partnerskimi stowarzyszenia i sekretariatu są: 

– na Słowacji Sdruženie „Region Beskydy” z siedzibą w Żylinie, 
– w Czechach Zdrużenie „Region Beskydy” we Trýdku-Mistku.  

Nie jest to zbyt duża struktura euroregionalna, gdyż obejmuje około 6 tys. km2 

i jest zamieszkiwana przez ponad milion ludzi1. 
Euroregion jest otoczony pierścieniem innych struktur, takich jak Euro-

region Tatry, Śląsk Cieszyński, Silesia i Pradziad, co ma wpływ na rozwój wię-
zi sąsiedzkich i konkurencyjność turystyczną. 

 
Tabela 1 

 Powierzchnia i ludność Euroregionu Beskidy 

Część euroregionu Powierzchnia (km2) Ludność (tys.) 
Część polska (szczegółowe informacje  
w tabeli 2)                                             3037 720  
Część czeska – (63 miasta i gminy)              972 295  
Część słowacka – (80 miast i gmin)             2083 161  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych euroregionalnych w Biurze Euro-
regionu Bielsko-Biała, a także: www.euroregion-beskidy.pl, 2011; www.euro-
region-beskidy.cz, 2011; www.euroregion-beskidy.sk, 2011.  

 

                                                           
1  Na podstawie informacji pochodzących z Biura Euroregionu, a także www.euroregion-

beskidy.pl, 2011.  
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Tabela 2 

Członkowie polskiej części euroregionu, cele realizacyjne i strategiczne  
jako priorytety w działalności i funkcjonowaniu opisywanej struktury  

Członkowie polskiej 
części euroregionu Cele działalności euroregionu Grupy celów strategicznych 

euroregionu 
1. Bielsko-Biała – miasto 

na prawach powiatu 
2. Gminy:  

– Czechowice- 
-Dziedzice 

– Szczyrk 
– Bestwina 
– Buczkowice 
– Kozy 
– Porąbka 
– Wilamowice 
– Wilkowice 
– Żywiec 
– Czernichów 
– Gilowice 
– Jeleśnia 
– Milówka 
– Koszarowa 
– Lipowa 
– Łękawica 
– Łodygowice 
– Radziechowy- 

-Wieprz 
– Rajcza 
– Siermień 
– Świnica 
– Ujsoły 
– Węgierska Górka 
– Stryszawa 
– Zawoja 
– Brzeźnica 
– Kęty 
– Polanka Wielka 
– Zator 
– Pcim 

3. Powiaty: 
– bielski 
– suski 
– żywiecki 

– współpraca gospodarcza 
– turystyka 
– ochrona środowiska i gospo-

darka leśna 
– edukacja 
– kultura 
– rolnictwo i gospodarka  
 żywnościowa 
– planowanie przestrzenne  

i budownictwo 
– praca i polityka socjalna 
– przeciwdziałanie katastro-

fom i klęskom żywiołowym, 
zwalczanie ich skutków 

– ochrona zdrowia i ratownic-
two medyczne 

– komunikacja i łączność 
– kultura fizyczna i sport 
 

Cel strategiczny I 
Rozwój procesów integrują-
cych społeczności Euroregio-
nu Beskidy i budujących de-
mokrację lokalną 
 
Cel strategiczny II 
Rozwój turystyki, optymalny 
rozwój potencjału ludzkiego 
tych peryferyjnych obszarów 
i jakości życia mieszkańców 
 
Cel strategiczny III 
Rozwój gospodarczy aktywi-
zowany szczególnie przez 
budowanie transgranicznych 
powiązań kooperacyjnych. 
 
Cel strategiczny IV 
Dbałość o zasoby przyrody  
i ochrona środowiska mate-
rialnego 
 
Cel strategiczny V 
Rozbudowanie szeroko poję-
tej świadomości integracyjnej 
w wymiarze euroregionalnym 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji [Banaszak, Wilczyńska, 2007; 
Wojciechowski, 2008; www.euroregion-beskidy.pl, 2011]. 
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Wśród celów euroregionalnych wymieniono te powszechnie spotykane 
i akcentowane, czyli zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i kulturo-
wy, wzmacnianie więzi międzyludzkich, zagospodarowanie przestrzenne, ale 
również wynikające ze specyficznych walorów środowiskowych, czyli turysty-
kę i rekreację. Szczegółową charakterystykę Euroregionu Beskidy przedstawio-
no w tabelach 1 i 2.  
 
 

 
 
Rys. 1. Mapa Euroregionu Beskidy 

Źródło: http://www.euroregionbeskidy.pl/polozenie, 2011.  
 
 
Z tabel wynikają następujące wnioski: 
a) największą powierzchnię i liczbę ludności ma polska część euroregio-

nu, chociaż jest to struktura stosunkowo niewielka w porównaniu z in-
nymi tego typu; 

b) ogólne cele działalności euroregionalnej pokrywają się z realizowa-
nymi w innych tego typu strukturach, chociaż ich liczba jest nieco 
mniejsza ze względu na wyspecjalizowanie regionu; 

c) uwarunkowania endogeniczne ukierunkowały region na rozwój tury-
styki, która jest tu podstawą aktywizacji obszarów granicznych oraz 
wyznacza główne kierunki kooperacji i współpracy. 
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Wyjątkowe usytuowanie geograficzne w łańcuchu Karpat w połączeniu 
z bogatą i nowoczesną infrastrukturą wpływa na coraz większą rolę obszaru 
w rozwoju turystyki w aspekcie europejskim. Przeważa tu wiele form turystyki 
kwalifikowanej, jak turystyka górska, narciarska czy rowerowa. Z analizy 
SWOT zamieszczonej w tabeli 3 wynika, jak ważnym czynnikiem rozwojowym 
już jest, a w przyszłości w pewnością będzie turystyka uwzględniająca naj-
nowocześniejsze trendy i wyzwania. 

 
Tabela 3  

Analiza SWOT w Euroregionie Beskidy 

Mocne strony Słabe strony 

– Bogactwo naturalnego pejzażu: doliny, rzeki, jeziora, 
góry, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty 

– Ciekawa architektura starówek miejskich, barokowych 
i renesansowych zamków i pałaców, starych gotyckich 
kościołów 

– Muzea z bogatymi zbiorami, unikalne skanseny 
– Liczne atrakcje kulturalne 
– Atrakcyjne kąpieliska, możliwość żeglowania po jezio-

rach 
– Dobre warunki dla turystyki rowerowej, konnej 
– Dobre warunki dla sportów zimowych 
– Możliwości dla szybownictwa i lotnictwa 
– Ścieżki dydaktyczne i edukacyjne   

 
– Skomplikowane procedury 

rozliczania projektów 
 
–  Bariera językowa i trudności 

z komunikowaniem się mimo 
podobieństw języków 

 
– Różnice w przepisach praw-

nych polskich, czeskich i sło-
wackich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadu przeprowadzonego w siedzibie 
euroregionu, Sekretariat w Bielsku-Białej, z władzami euroregionalnymi. 

 
 
Mając na uwadze atuty obszaru, zarząd euroregionu mobilizuje wysiłki 

i prowadzi prace nad kompleksową koncepcją zagospodarowania przestrzenne-
go i turystycznego Beskidów, tworzy zintegrowany system obsługi ruchu turys-
tycznego, pogłębia współpracę w dziedzinie promocji, nawiązuje kontakty mię-
dzy izbami turystycznymi. Dynamizacja turystyczna obszarów z pewnością 
byłaby o wiele trudniejsza, gdyby nie było tu struktury euroregionalnej. To 
dzięki niej euroregion uzyskał unijne wsparcie z funduszy strukturalnych, o któ-
rych mowa w dalszej części artykułu. 

 



42 Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska 

 

2. Przedsięwzięcia euroregionalne aktywizujące peryferyjne obszary gra-
niczne – znaczenie dla turystyki 

 
Euroregion Beskidy od początku był beneficjentem pomocy strukturalnej, 

najpierw przedakcesyjnej, a obecnie akcesyjnej. Przed polskim członkostwem  
w strukturach UE euroregion korzystał ze środków Funduszu Małych Projektów 
programu PHARE CBC od 2002 roku. W ramach czterech edycji tego progra-
mu zrealizowano 43 projekty o łącznej kwocie dofinansowania 7,8 tys. euro. 
Wśród zrealizowanych projektów według dziedzin współpracy dominował roz-
wój gospodarczy i turystyka, choć wyprzedzane przez wymianę kulturalną, 
która jednak im służyła. Dane dotyczące dofinansowanie dziedzin i sektorów 
współpracy przedstawiono w tabeli 4.  

 
Tabela 4  

Procentowy udział zrealizowanych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów  
w ramach PHARE CBC według dziedzin współpracy (w polskiej części euroregionu) 

Dziedziny współpracy  
objęte dofinansowaniem 

Procentowy udział środków pomocowych 
wykorzystywanych 

Wymiana kulturalna 41,8 
Rozwój gospodarczy i turystyka 32,6 
Zasoby ludzkie 14,0 
Demokracja lokalna 9,3 
Inne 2,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji [Banaszak, Wilczyńska, 2007,  
s. 124]. 

 
 
W dofinansowywaniu ważną pozycję zajmowały cele związane z jakością 

kapitału ludzkiego i rozwojem demokracji lokalnej służącej zrozumieniu euro-
regionu. Niektóre projekty miały zasięg wielosektorowy i trudno je było umie-
ścić w jednej kategorii – dotyczyło to projektów służących rozwojowi turystyki. 
W tabeli 5 przedstawiono głównych beneficjentów dofinansowanych projek-
tów.  
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Tabela 5  

Procentowy udział beneficjentów w małych projektach dofinansowywanych  
z programu PHARE CBC (w polskiej części euroregionu) 

Beneficjenci PHARE CBC Procentowy udział kategorii  
beneficjentów w PHARE CBC 

Instytucje kulturalne 30,2 
Urzędy gmin i starostwa powiatowe 30,2 
Organizacje pozarządowe 21,0 
Szkoły wyższe i średnie 11,6 
Inne 7,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji [Banaszak, Wilczyńska, 2007,  
s. 124]. 

 
 
W większości przypadków beneficjentami były instytucje związane z kul-

turą oraz jednostki samorządności terytorialnej. W procesie tym aktywnie 
uczestniczyły organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe i średnie. Struktura 
beneficjentów miała ścisły związek z sektorami współpracy objętymi dofinan-
sowaniem. 

W momencie akcesji Polski do UE wzrosły możliwości dofinansowywa-
nia, gdyż pomoc pochodzi ze środków „własnych” przyznanych krajowi w ra-
mach programów operacyjnych, a ponadto dostępne są tak zwane środki trans-
graniczne, które są do wykorzystania we współpracy partnerskiej. Ponieważ 
pierwsze tego typu środki pochodziły w 2003 roku również ze Wspólnego Fun-
duszu Małych Projektów, w tabeli 6 przedstawiono fundusze na współpracę 
transgraniczną w partnerstwie Polska – Słowacja i Czechy – Polska w latach 
2003–2006. 

Ogólne informacje zawarte w tabeli 6 dowodzą, że podobnie jak w krajo-
wym wykorzystaniu PHARE CBC, również w transgranicznym wykorzystaniu 
przedakcesyjnych środków PHARE CBC (2003 r.) i transgranicznych progra-
mach akcesyjnych (INTERREG IIIA 2004–2006) przeważały kategorie projek-
tów kulturalnych i sportowo-turystycznych, czyli szeroko pojęta turystyka 
wspierana przez inne projekty gospodarcze. Do takich wniosków upoważniają 
też szczegółowe informacje o tematach realizowanych projektów z programów 
krajowych, których przedstawiono w tabeli 7. 
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Tabela 6 

 Fundusze na współpracę transgraniczną oraz kategorie realizowanych projektów  
w latach 2003–2006  

Fundusze dotyczące współpracy transgranicznej Kategorie projektów 
Wspólny Fundusz Małych Projektów PHARE CBC 
Polska – Słowacja 
1,5 mln zł 
39 projektów 
INTERREG IIIA Czechy – Polska 
0,5 mln zł 
15 projektów 
INTERREG IIIA Polska – Słowacja 
1,5 mln zł 
35 projektów    

– kultura – 29 
– gospodarka – 9 
– edukacja – 7 
– ochrona środowiska – 8 
– turystyka/promocja – 12 
– sport – 16 
– inne – 8 
 

Łączna kwota – 3,5 mln zł 
Liczba projektów – 89 

Razem 89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.euroregion-beskidy.pl, 2011; www. moje. 
beskidy.pl, 2011; Euroregion Beskidy – góry..., 2010]. 

 
Tabela 7  

Mikroprojekty zrealizowane w Euroregionie Beskidy  
w ramach programów krajowych w latach 2004–2006 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Wartość dofinanso-
wania z EFRR 

1 2 3 4 

1. Powiat bielski Promocja atrakcji turystycznych po-
wiatu bielskiego na pograniczu polsko-
-słowackim 

17 527,18 EUR 
72 068,26 PLN 

2. Miasto Bielsko-Biała Wspieranie przedsiębiorczości w ra-
mach współpracy transgranicznej mię-
dzy Polską i Słowacją 

11 466,74 EUR 
47 148,94 PLN 

3. Miejskie Centrum Kultury Pastorałka Żywiecka 4 837,30 EUR 
19 890,00 PLN 

4. Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej 

Beskidzki Trójkąt – polsko-słowacko-
-czeskie centrum współpracy kulturalnej  

15 752,23 EUR 
64 770,02 PLN 

5. Starostwo Powiatowe  
w Żywcu 

Zimowe spotkania z tradycją 7 688,23 EUR 
31 612,46 PLN 

6. Starostwo Powiatowe  
w Suchej Beskidzkiej  

Poznaj Podbabiogórze – piękny region 
na pograniczu polsko-słowackim. 
Pakiet materiałów promocyjnych  

16 416,17 EUR 
67 500,00 PLN 

7. Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach 

Komunikacja bez granic – mów języ-
kiem swojego sąsiada 

12 873,63 EUR 
52 933,79 PLN 
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1 2 3 4 

8. Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach 

Europa bez granic – podręcznik dla po-
licji przygranicznej 

5 733 36 EUR 
23 574,43 PLN 

9. Urząd Gminy Wilkowice II Puchar Magórski w biegach narciar-
skich otwartych śladami arcyksiężnej 
Marii Teresy 

3 635,39 EUR 
14 948,00 PLN 

10. Śląski Zamek Sztuki i Przed-
siębiorczości w Cieszynie 

Wirtualne informacyjne centrum 
wsparcia polskich i słowackich małych 
i  średnich przedsiębiorstw  

6 867,43 EUR 
28 237,50 PLN 

11. Babiogórski Park Narodowy 
Zawoja Barańcowa  

Tradycyjne ogródki przydomowe wy-
razem dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego pogranicza polsko-sło-
wackiego 

10 274,70 EUR 
42 247,51 PLN 

12. Stowarzyszenie Pracownia 
na rzecz Wszystkich Istot  
w Bystrej 

Natura 2000 jako kluczowy element 
zrównoważonego rozwoju – polsko- 
-słowacka wymiana doświadczeń we 
wdrażaniu paneuropejskiej sieci ekolo-
gicznej na szlaku lokalnym  

9 956,33 EUR 
40 938,44 PLN 

13. Gminny Ośrodek Kultury  
w Rajczy 

XXXVIII Ogólnopolski, XIV Między-
narodowy Narciarski Rajd Chłopski 
Rajcza 

12 139,94 EUR 
49 917,00 PLN 

14. Towarzystwo Muzyki Daw-
nej w Bielsku-Białej 

Polsko-Słowacka Ballada Muzyczna 17 036,33 EUR 
70 049,98 PLN 

15. Gmina Ślemień Skuteczna promocja szansą rozwoju 
naszych gmin 

12 230,04 EUR 
50 287,48 PLN 

16. Stowarzyszenie Olszówka  
w Bielsku-Białej 

Podnoszenie świadomości ekologicz-
nej i dostarczanie wiedzy o walorach 
przyrodniczych Euroregionu Beskidy 
wśród społeczności lokalnej 

14 214,21 EUR 
58 445,99 PLN 

17. Miejskie Centrum Kultury  
w Żywcu 

Sąsiedzi zza miedzy, Dni Cadcy  
w Żywcu 

5 740,15 EUR 
23 602,47 PLN 

18. Starostwo Powiatowe  
w Suchej Beskidzkiej 

Babiogórskie Dni Muzyki – CD  
z muzyką kapel góralskich spod Ba-
biej Góry 

3 100,83 EUR 
12 750,00 PLN 

19. Gminny Ośrodek Kultury  
w Łodygowicach 

Polsko-słowacka biesiada kulturalna  
w Zarzeczu 

5 545,01 EUR 
22 799,97 PLN 

20. Książnica Beskidzka  
w Bielsku-Białej 

Centrum informacji o Słowacji 5 846,10 EUR 
24 037,99 PLN 

21. Regionalna Izba Handlu  
i Przemysłu w Bielsku- 
-Białej 

Polska Wystawa Budowlana Budow-
nictwa bez Granic 

17 095,00 EUR 
70 291,22 PLN 

22. Towarzystwo Wspierania 
Regionalnego Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Gilowianka”  
z Gliwic 

Nawiązanie nowych kontaktów pol-
sko-słowackich 

17 284,40 EUR 
71 070,00 PLN 

23. Towarzystwo Sportowe 
Koszarawa w Żywcu 

Turniej Braterstwa Polsko-Słowac-
kiego, Rozgrywki Sportowe w Piłce 
Nożnej 

15 482,27 EUR 
63 660,00 PLN 

Razem 248 734,00 EUR 
1 022 781,40 PLN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.euroregion-beskidy.pl, 2011; www.moje. 
beskidy.pl, 2011; Euroregion Beskidy…, 2010; Roszkowska, Roszkowski, 2007,  
s. 98–125].  
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Dzięki projektom partnerskim bądź własnym wspomagane są oddolne ini-
cjatywy oraz integruje się społeczność euroregionalną; partnerzy poznają kultu-
rę gospodarzy. To samo spostrzeżenie dotyczy dalszego rozwoju pomocy w la-
tach 2007–2013. Wybrane projekty własne i partnerskie przedstawiono w tabe-
lach 8 i 9. 

 
Tabela 8 

Wybrane projekty własne zrealizowane w ramach Programu Współpracy  
Transgranicznej Polska – Słowacja i Czechy – Polska  

z pomocy na lata 2007–2013 

Lp. Tytuł projektu 
Koszt całkowity 

projektu 
(EUR) 

Poziom  
dofinansowania 

Źródło  
dofinansowania Wnioskodawca 

1. „Dom beskidzki 
na pograniczu 
polsko-słowac-
kim” 

20 000,00 

85% Europejski 
Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego 
oraz 10% – bud-
żet państwa 

Program Współ-
pracy Transgra-
nicznej Rzecz-
pospolita Polska 
– Republika Sło-
wacka 2007–
2013 

Stowarzyszenie 
Region Beskidy 
LIDER 
 
Partner projektu: 
Združenie Re-
gion Beskydy 

2. „Poznajemy 
wspólnie Euro-
region Beskidy  
i jego główne 
miasta” 

58 391,00 

85% Europejski 
Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego 

Program Opera-
cyjny Współpra-
cy Transgrani-
cznej Republika 
Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 
2007–2013 

Stowarzyszenie 
Region Beskidy 
LIDER 
 
Partner projektu: 
Sdruženi Region 
Beskidy we 
Frýdku-Mistku 

3. „10 lat z Euro-
regionem Beski-
dy” 

35 277,00 

85% Europejski 
Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego 
oraz 10% – 
budżet państwa 

Program Opera-
cyjny współpra-
cy Transgrani-
cznej Republika 
Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 
2007–2013 

Stowarzyszenie 
Region Beskidy 
LIDER 
 
Partner projektu: 
Sdruženi Region 
Beskydy we 
Frýdku-Mistku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.euroregion-beskidy.pl, 2011; www.moje. 
beskidy.pl, 2011; Euroregion Beskidy..., 2010; Narodowe strategiczne ramy..., 
2007].  
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Tabela 9 

Projekty partnerskie 

Lp. Tytuł projektu 
Koszt całkowi-

ty projektu 
(PLN) 

Poziom 
dofinan-
sowania 

Źródło 
dofinanso-

wania 
Wnioskodawca 

1. „Tym razem Ślą-
skie”. Promocja tu-
rystyczna wojewódz-
twa śląskiego pod-
czas targów krajo-
wych i zagranicz-
nych wraz z publika-
cją materiałów in-
formacyjnych i pro-
mocyjnych 

1 176 470,59 85% 

ROP WSL 
2007-2013 

Śląska Organizacja Turystyczna 
–  LIDER 
 
Partner projektu:  
Stowarzyszenie „Region Beski-
dy” 

Związek Gmin Jurajskich 

Stowarzyszenie Rozwoju  
i Współpracy Regionalnej 
„Olza” 

Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego z siedzibą  
w Rybniku 

2. „Śląskie. Pozytywna 
energia”. Promocja 
turystyczna woje-
wództwa śląskiego 
na targach krajo-
wych 

1 764 706,00 85% 

ROP WSL 
2007-2013 

Śląska Organizacja Turystyczna 
–  LIDER 
 
Partnerzy projektu: 
– Związek Gmin Jurajskich 
– Stowarzyszenie Rozwoju  

i Współpracy Regionalnej 
„Olza” 

– Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku 

3. „Śląski System In-
formacji Turystycz-
nej” 

14 500 000,00 85% 

ROP WSL 
2007-2013 

Śląska Organizacja Turystyczna 
–  LIDER 
 
Partnerzy projektu: 
– Związek Gmin Jurajskich 
– Stowarzyszenie Rozwoju  

i Współpracy Regionalnej 
„Olza” 

– Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku 

– Górnośląski Związek Metro-
politalny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.euroregion-beskidy.pl, 2011; www.moje. 
beskidy.pl, 2011; Euroregion Beskidy..., 2010; Regionalny program operacyjny..., 
2007].  
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Realizowany projekt „Dom beskidzki na pograniczu polsko-słowackim” 
(tabela 8) miał na celu ocalenie tradycji beskidzkiej od zrujnowania przez no-
woczesność, poszanowanie środowiska naturalnego, wzmocnienie więzi lokal-
nych polsko-słowackich oraz regionalnych w obliczu modnych i narastających 
fali migracji. Projekt ten ratował znikanie z krajobrazu Beskidów dawnych za-
budowań, zapobiegał wynaturzeniom architektonicznym i urbanistycznym 
szpecącym malowniczo położone beskidzkie miejscowości. 

Projekt „10 lat z Euroregionem Beskidy” (tabela 8) podjęto w związku 
z jubileuszem euroregionu w 2010 roku. Efektem były liczne imprezy rekrea-
cyjno-sportowe, promocyjne i edukacyjne oraz wystawy integrujące społecz-
ność lokalną i gromadzenie jej wokół wspólnych celów na rzecz rozwoju lokal-
nego i przyciągnięcia tu rzeszy zwiedzających. 

Opisane w tabeli 9 projekty partnerskie były związane z rozwojem turys-
tyki. W ramach projektu „Tym razem Śląskie” promowano województwo ślą-
skie podczas targów krajowych i zagranicznych; wydano też cykl publikacji:  

a) produkty turystyczne euroregionów: Beskidy i Śląsk Cieszyński  
(m.in. ulotki informacyjne dotyczące jedenastu produktów turystycz-
nych); 

b) folder turystyczny powyższych euroregionów; 
c) mapa turystyczna Euroregionu Beskidy i Euroregionu Śląsk Cie-

szyński. 
Projekt „Śląskie. Pozytywna energia”, promujący województwo śląskie na 

targach krajowych, skonstruowano jako spójny, regionalny system promocji 
województwa. W jego ramach przeprowadzono czternaście kampanii promo-
cyjnych, realizując plan wizerunkowy województwa  oparty na marce śląskie.  

Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” będzie realizowany w la-
tach (2011–13). Obejmuje dwa obszary: analogowy i cyfrowy. W ramach kom-
ponentu analogowego punkty informacyjno-promocyjne zostaną wyposażone 
w sprzęt i materiały oraz oznakowane punkty informacji i atrakcji turystycz-
nych. W ramach komponentu cyfrowego punkty informacji turystycznej zostaną 
wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, powstaną info-
kioski z informacją turystyczną, a w celu uzyskania wymiernych efektów sy-
nergicznych punkty informacji turystycznej będą uczestniczyć w tworzeniu 
i rozbudowie zasobów baz danych.  
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Zakończenie 

  
W artykule uwzględniono głównie aspekt praktyczny funkcjonowania 

struktury euroregionalnej. Z uwagi na uwarunkowania rozwojowe obszary te 
zawsze były aktywne turystycznie. Dzisiaj nie wystarczą tylko dobre uwarun-
kowania, aby świadczyć usługi turystyczne, lecz konieczna jest konkurencyj-
ność turystyczna. Podaż pierwotną w turystyce daje natura, ale konkurencyj-
ność tworzy tak zwana wtórna podaż turystyczna. Euroregion Beskidy jest po-
zytywnym przykładem, jak wyeksponowano dary natury dzięki środkom pomo-
cowym zorientowanym na rozwój szeroko pojętej turystyki. Realizowane pro-
jekty służą konkretnym celom, a ich związek z turystyką jest albo bezpośredni, 
albo pośredni.  

Do ciągłych imprez euroregionalnych realizowanych cyklicznie należą: 
międzynarodowe zawody szybowcowe, lekkoatletyczne, regaty po Jeziorze 
Żywieckim, udział w międzynarodowych targach turystycznych, imprezach 
folklorystycznych, muzycznych czy degustacje miejscowych potraw. Wszystkie 
te przedsięwzięcia są podejmowane dzięki euroregionowi. 
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TOURISM AS AN ELEMENT  

OF ECONOMIC ACTIVATION PERIPHERAL REGIONS  

– FUNCTIONING OF EUROREGION BESKIDY 

 
 

Summary 
 
The subject of analysis in the article is Euroregion Beskidy. It creates opportuni-

ties for developing of peripheral border’s areas through developing of tourism. Tourism 
is here supported by union’s regional programms. Euroregionalisation gives oppurtuni-
ties for gaining financial resources in privileged way.  
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Wstęp 

 
Turystyka jest pojęciem wielowymiarowym. Obejmuje swoim zakresem 

między innymi zagadnienie rekreacji i sportu (stąd pojęcie turystyki rekreacyj-
nej i turystyki sportowej). W literaturze przedmiotu można spotkać wiele prób 
wyjaśnienia tego pojęcia. Zależy to od tego, jakim aspektem turystyki zajmuje 
się dana dziedzina. Turystyka jest definiowana jako zjawisko psychologiczne, 
społeczne, przestrzenne, kulturowe oraz ekonomiczne. Po analizie kilku wy-
mienionych w artykule definicji turystyki określono zasady, funkcje oraz pod-
stawowe elementy wchodzące w jej skład.  

Celem artykułu jest przedstawienie niezbędnych działań menadżerskich, 
które przyczynią się do rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego 
przez rozwój turystyki, w tym rekreacyjnej i sportowej. 
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1. Pojęcie i rodzaje turystyki 

 
Człowiek jako istota społeczno-biologiczna odczuwa pewne potrzeby. 

W klasyfikacji potrzeb ludzkich [Kupiec, 1990, 1995, 1997, 2008] wydziela się 
między innymi potrzeby odpoczynku, towarzystwa, rozrywki i zabawy. Ogólnie 
można je objąć mianem rekreacji, w tym turystyki. 

Turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, 
a tym samym trudnym do zdefiniowania. W literaturze przedmiotu można spo-
tkać wiele prób wyjaśnienia zjawiska turystyki. Zależy to od tego, jakim aspek-
tem turystyki zajmuje się dana dziedzina ją definiująca. Turystyka analizowana 
jest jako zjawisko [Przecławski, 1997]: 

a) psychologiczne – gdyż podmiotem podróżowania jest człowiek, który 
ma potrzebę wyjazdu i motywacji; proces podróży związany jest z po-
trzebami, wyobrażeniami, marzeniami, przeżyciami i doświadczeniami 
człowieka; 

b) społeczne – ponieważ osoba podróżująca pełni rolę turysty, czyli rolę 
społeczną, a tym samym wchodzi w kontakt z różnymi społecznościa-
mi, co prowadzi do powstania więzi społecznych; 

c) przestrzenne – gdyż na tym terenie, gdzie się rozwija ruch turystyczny, 
przekształcane jest środowisko przyrodnicze, powstaje infrastruktura 
komunikacyjna, baza noclegowa, gastronomia, co umożliwia korzy-
stanie z walorów turystycznych; 

d) kulturowe – ponieważ kultura będąca dorobkiem społecznym jest dzie-
łem człowieka i wynika z jego intencjonalnego zachowania. 

Współczesna turystyka pełni wiele funkcji. Autorzy zajmujący się tą pro-
blematyką wymieniają przede wszystkim wypoczynkową, uzdrowiskową, 
zdrowotną, społeczną, miastotwórczą, polityczną, ekonomiczną, oświatową itp.  

Turystykę można rozpatrywać również w aspekcie ekonomicznym, ponie-
waż kieruje się ona prawami ekonomii, czyli popytu i podaży [Niezgoda, Zmy-
ślony, 2003]. Rozpatrując turystykę na płaszczyźnie rynku, dwa jej składniki 
można porównać do podstawowych zjawisk rynkowych, a mianowicie funkcję 
podaży pełni tu sfera obsługi rynku turystycznego, a funkcję popytu – ruch 
turystyczny. Turystyka jako zjawisko ekonomiczne daje zatrudnienie i dochody. 
Związana jest z transferem pieniądza z miejsca zamieszkania turysty do miejsca 
recepcji turystycznej. Przyjezdni ponoszą wydatki w miejscu pobytu, które stają 
się źródłem dochodów miejscowej ludności. Turystykę można zatem traktować 



Gospodarcze aspekty rozwoju turystyki w województwie podlaskim 

 

53 

 

jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego i w wielu krajach należy ona do 
głównych gałęzi gospodarki. 

Definicję uznawaną za klasyczną podał W. Hunziker, określając turystykę 
jako „zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przy-
jezdnych, o ile nie następuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności 
zarobkowej” [Przecławski, 1997, s. 27]. 

W naukach ekonomicznych w definicjach turystyki podkreślane są aspekty: 
– przemieszczania, 
– czasowości, 
– zmiany miejsca pobytu, 
– sfery obsługi ruchu turystycznego, 
– efektów gospodarczych. 
W definicjach sformułowanych na gruncie nauk humanistycznych turysty-

ka traktowana jest jako proces społeczny, a ponadto podkreśla się konieczność 
obserwacji skutków tego procesu.  

W literaturze można spotkać wiele innych definicji turystyki, kładących 
nacisk na różne aspekty tego zjawiska, najczęściej jednak na następujące [Gos-
podarka przestrzenna..., 1995]: 

– przemieszczanie się i czasowość zmiany miejsca pobytu, 
– dobrowolność i różnorodność, specyficzne cechy podróży, na przykład 

wypoczynkowe, poznawcze, zdrowotne, kulturowe, 
– zaspokajanie indywidualnych zamiłowań i osobiste kontakty z natural-

nymi, kulturowymi i społecznymi walorami odwiedzanego obszaru. 
Po analizie kilku wymienionych w literaturze definicji turystyki nasuwa 

się wniosek, że podstawowymi, wręcz niezbędnymi elementami (określeniami) 
wchodzącymi w jej skład są [Niezgoda, Zmyślony, 2003]: 

– przemieszczanie się poza codzienne otoczenie, czyli miejsce stałego 
zamieszkania, 

– nieosiedlanie się na stałe, czyli przebywanie nie dłużej niż  rok, 
– wyeliminowanie pracy zarobkowej i wyjazdów handlowych jako celów 

podróży, 
– wydatkowanie pieniędzy pochodzących z miejsca stałego pobytu tury-

sty w miejscu recepcji turystycznej. 
Potrzeby turystyczne pojawiają się na pewnym etapie rozwoju społeczno- 

-gospodarczego i są uznawane za potrzeby wyższego rzędu. Jednak dla niektó-
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rych grup społecznych (zamożniejszych) coraz częściej są to potrzeby podsta-
wowe. 

Jest wiele rodzajów turystyki, wydzielonych na podstawie przyjętych kry-
teriów. Jeden z podziałów przedstawiono w tabeli 1. 

Przez ruch turystyczny należy rozumieć zjawisko o charakterze społeczno- 
-ekonomicznym, którego istotą są podróże podejmowane dla realizacji celów 
rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych [Kompendium wie-
dzy..., 2002]. 

Turystyka jest jedną z nielicznych gałęzi gospodarki, która w ostatnim 
okresie wykazuje stały wzrost w całej Europie. Zapewnia ona przede wszystkim 
rekreację, regenerując organizm i poprawiając zdrowie. Zanikanie barier mię-
dzy Wschodem i Zachodem oraz zróżnicowane walory turystyczne, czyli przy-
rodnicze i kulturowe, także w Polsce stwarzają korzystne warunki do wzrostu 
ruchu turystów krajowych i zagranicznych. Rozwój turystyki wiąże się jednak 
z koniecznością ponoszenia coraz większych nakładów i nowego podejścia do 
tych problemów. 

Najważniejszymi czynnikami rozwoju współczesnej turystyki są przesłan-
ki cywilizacyjne, urbanizacja, mobilność, czas wolny, siła nabywcza ludności 
i wpływ środowiska. Ogromny, wręcz decydujący wpływ na kształt obecnej 
turystyki i szybki jej rozwój w ostatnich dziesięcioleciach miały [Niezgoda, 
Zmyślony, 2003]: 

– wzrost ekonomiczny i co za tym idzie, poprawa warunków material-
nych szerokich warstw społecznych, 

– wzrastające i różnorodne potrzeby ludzi, a także odpowiadająca im 
różnorodność motywacji, 

– wzrost ilości czasu wolnego, 
– stale rozwijająca się i coraz bardziej różnorodna oferta podażowa. 
Rynek usług turystycznych dotyczy relacji związanych z ekonomicznym 

aspektem uprawiania turystyki. Grupę podmiotów tego rynku tworzą podmioty 
popytu (turystów) i podmioty podaży turystycznej. Podaż turystyczna może być 
rozumiana dwojako [Kompendium wiedzy..., 2002]: 

a) w wąskim znaczeniu – jako wolumen dóbr i usług, który jest oferowa-
ny do sprzedaży turystom; 

b) w szerokim znaczeniu – jako całokształt działań wszystkich podmio-
tów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu tu-
rystów. 
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Tabela 1 

Klasyfikacja turystyki 

Kryteria Rodzaje 
Według stopnia zorganizo-
wania 

a) zorganizowana 
b) niezorganizowana; 

– indywidualna 
– rodzinna 
– agroturystyczna (ekoturystyczna) 

Według kierunku podróżo-
wania 

a) przyjazdowa 
b) wyjazdowa 

Według kryterium geograficz-
nego (wg zasięgu) 

a) krajowa (narodowa): 
– miejscowa 
– lokalna 
– regionalna 
– międzyregionalna 

b) zagraniczna (międzynarodowa): 
– międzypaństwowa 
– kontynentalna 
– światowa 

Według kryterium miejsca a) sezonowa: 
– letnia 
– zimowa 
– okresy przejściowe 

b) według odwiedzanego terenu: 
– górska 
– nadmorska 
– jeziorna 
– nizinna 

Według kryterium społecz-
nego 

a) według wieku: 
– młodzieżowa 
– rencistów 
– emerytów i osób niepełnosprawnych 
– osób w wieku produkcyjnym 

b) według zawodów uczestników (według zasadniczych grup zawodowych) 
Według kryterium celu a) według przekroju fizycznego: 

– weekendowa (sobotnio-niedzielna i świąteczna) 
– wypoczynkowa 
– urlopowa 
– lecznicza (uzdrowiskowo-sanatoryjna) 
– sportowa 
– wycieczkowa (np. piesza, rowerowa, motocyklowa, kajakowa, kon-

na, samochodowa) 
b) według przekroju kulturowego: 

– religijna (pielgrzymkowa) 
– rozrywkowa 
– poznawcza 
– kształcąca 
– oświatowa 

c) według form szkolenia: 
– kongresowa 
– konferencyjno-seminaryjna 
– biznesowa (służbowa) 
– klubowa 

Źródło: opracowanie L. Kupiec. 
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Podmioty podaży turystycznej oferują na rynku dobra turystyczne i usługi tu-
rystyczne. Popyt turystyczny jest sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, 
które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen i w danym okresie 
[Niezgoda, Zmyślony, 2003; Kompendium wiedzy..., 2002]]. 

Rozważając lokalizację inwestycji turystycznej, należy brać pod uwagę 
następujące czynniki [Gołembska, 1996]: 

– walory krajobrazowe i kulturowe, 
– dostęp do sieci komunikacyjnej, 
– dostęp do istniejącej bazy noclegowo-żywieniowej, 
– dostęp do usług bytowych, handlowych, pocztowo-komunikacyjnych. 
Warunki do wypoczynku w zasadzie występują w istniejących ogniwach 

sieci osiedleńczej i regionach przyrodniczych, które charakteryzują się wysoki-
mi i specyficznymi cechami uzdrowiskowo-rekreacyjnymi. Tereny te na ogół 
charakteryzują się już pewnym poziomem zagospodarowania, chociaż nie za-
wsze odpowiadającym zwiększonym potrzebom spowodowanym napływem 
turystów. W praktyce opracowuje się więc studium planu zagospodarowania 
turystycznego z kompleksowym uwzględnieniem wszystkich potrzeb i proble-
mów. W zagospodarowaniu turystycznym koniecznie należy uwzględnić zamie-
rzenia komplementarne z celami rozwoju turystyki, zmierzającymi do uspraw-
nienia systemów komunikacyjnych, przejść granicznych, poprawiających do-
stępność ruchu turystycznego, a także inwestycje związane z gospodarką wod-
ną, zwiększające walory turystyczne, w tym krajobrazowe i zdrowotne. 

Naszym zdaniem, w zagospodarowaniu turystycznym należy szczególną 
uwagę zwrócić na dwa problemy, a mianowicie: walory turystyczne i infra-
strukturę turystyczną. Walory są przesłanką rozwoju turystyki na danym tere-
nie, a infrastruktura umożliwia korzystanie z tych walorów, a więc razem sta-
nowią główne czynniki rozwoju turystyki. 

 
 

2. Walory turystyczne jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w woje-
wództwie podlaskim 

 
Turyści wyjeżdżają na obszary atrakcyjne i mające dobre połączenia ko-

munikacyjne. O atrakcyjności turystycznej poszczególnych obszarów decydują 
głównie występujące tam walory. Powstaje więc pytanie, jakie walory przycią-
gające turystów występują w województwie podlaskim? Województwo o po-
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wierzchni 20 180 km² zamieszkuje tylko 1,2  mln mieszkańców, czyli zaledwie 
59 osób na 1 km². Jest to obszar unikatowy pod względem przyrodniczym, 
w całości zaliczony do „Zielonych Płuc Polski”. Według nomenklatury Unii 
Europejskiej, województwo dzieli się na trzy podregiony (NUTS – 3: białostoc-
ki, łomżyński i suwalski), które charakteryzują się odmiennymi walorami. Do 
walorów naturalnych województwa podlaskiego zaliczyć należy: 

a) czyste powietrze o niskim zanieczyszczeniu pyłami i gazami; 
b) mała ilość opadów; 
c) dłuższy okres zalegania śniegów skłaniający do uprawiania sportów 

zimowych (w tym bojerów na jeziorach); 
d) znaczny udział obszarów (około 40%) objętych ochroną; 
e) korzystna struktura powierzchni: 

– użytki rolne – 59,9%, 
– lasy – 29,8%, 
– wody – 1,8%, 
– nieużytki – 2,2%, 
– tereny osiedlowe i komunikacyjne – 5,1%, 
– inne tereny – 1,2%; 

f) istnienie czterech parków narodowych: Białowieski, Biebrzański, Nar-
wiański i Wigierski; 

g) wydzielenie trzech parków krajobrazowych, w tym Puszczy Knyszyń-
skiej, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Kra-
jobrazowego Doliny Narwi; 

h) pięć wielkich kompleksów puszczańskich – Białowieska, Knyszyńska, 
Augustowska, Kurpiowska i Mielnicka; 

i) wydzielenie licznych rezerwatów, w tym bocianich; 
j) zaleganie rozległych bagien, a zwłaszcza Kuwasy, Wizna i Czerwony 

Bór; 
k) zachowanie rzek w stanie naturalnym (rozległe doliny, kręte koryta, 

liczne zakola i starorzecza); 
l) bogata i zróżnicowana flora i fauna; 
m) udokumentowane pokłady borowiny, torfów i wód mineralnych; 
n) liczne jeziora (najgłębsze w Polsce Hańcza), w tym także położone  

na trasach rzek; 
o) zabytkowy Kanał Augustowski połączony z jeziorami o powierzchni 

20,5 km2; 
p) zbiornik wodny Siemianówka. 
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W grupie walorów antropogenicznych należy wymienić: 
a) pałac Branickich w Białymstoku, odbudowany zamek w Tykocinie 

oraz rezydencję w Choroszczy; 
b) sanktuaria katolickie i kościoły: 

– katedra i kościół św. Rocha w Białymstoku; 
– sanktuaria w Krypnie, Różanym Stoku, Świętej Wodzie, Studzien-

nicznej, Juchnowcu; 
– kościoły we wszystkich innych miejscowościach, a zwłaszcza 

klasztor Kamedułów w Wigrach; 
c) sanktuaria i cerkwie prawosławne: 

– sanktuaria Grabarka, Supraśl, 
– cerkwie w Białymstoku, Hajnówce, Sokółce, Narewce; 

d) szlak tatarski z meczetami w Kruszynianach i Bohonikach; 
e) synagogę w Tykocinie; 
f) muzea i galerie o charakterze regionalnym; 
g) wspaniały wiadukt w Stańczykach; 
h) folklor, tradycje, zwyczaje i regionalną sztukę kulinarną. 
Województwo jest atrakcyjne dla turystów o każdej porze roku. Goście, 

którzy tu przybędą, z pewnością znajdą dla siebie coś interesującego: amatorzy 
świeżego powietrza – ciszę i spokój, wytrawni turyści – doskonałą okazję do 
kontaktu z historią, różnorodnymi kulturami i wieloma narodowościami. Na 
terenie obecnego województwa podlaskiego od stuleci sąsiadują ze sobą różne 
narodowości i wyznania. Świadectwem ich współżycia i dokumentem minio-
nych lat są liczne zabytki. Zachód sąsiaduje tu ze Wschodem, często tworząc 
niepowtarzalną mozaikę. 

 
 

3. Infrastruktura jako czynnik rozwoju turystyki w województwie podlaskim 

 
Określenie infrastruktura [Kupiec, Gołębiowska, Wyszkowska, 2004; Ku-

piec, Truskolaski, Gołębiowska, 2007] pochodzi z łaciny i zostało utworzone ze 
słów infra i struktura. Termin infra jest uznawany za synonim tego, co jest po-
niżej czegoś, głębiej, co może być przyjęte za podstawę struktury, co wspiera 
daną strukturę i bez czego nie może ona istnieć i funkcjonować. Termin struktu-
ra oznacza rozmieszczenie w przestrzeni zespołu urządzeń technicznych oraz 
ogół współzależności i stosunków zachodzących między poszczególnymi ele-
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mentami tej zbiorowości. Infrastruktura ma więc umożliwić właściwe funkcjo-
nowanie jakiejś określonej dziedziny czy gałęzi gospodarki narodowej, a w tym 
ujęciu – turystyce. Klasyfikację infrastruktury turystycznej przedstawiono w ta-
beli 3. 

 
Tabela 3 

Infrastruktura turystyczna 

Rodzaj Elementy 
Komunikacyjna – drogi 

– linie kolejowe 
– stacje obsługi pojazdów 
– stacje benzynowe 
– sklepy motoryzacyjne 
– porty i przystanie żeglugowe 

Noclegowa  – hotele i motele 
– schroniska i pensjonaty 
– miejsca noclegowe w różnych obiektach 
– kempingi i pola biwakowe 
– kwatery prywatne 

Żywieniowa – restauracje 
– kawiarnie, herbaciarnie 
– pijalnie 
– bary 
– pozostałe obiekty 

Towarzysząca – centra zakupów i sklepy handlu detalicznego 
– ośrodki rozrywkowe 
– obiekty sportowe 
– punkty wynajmu sprzętu 
– plaże, przystanie i stanice 
– ścieżki zdrowia i wędrówkowe 
– punkty usługowe 
– biura podróży 
– punkty informacji turystycznej 

Źródło: opracowanie L. Kupiec. 
 
 
Walory turystyczne zachęcają turystów do odwiedzania i czasowego poby-

tu w określonej przestrzeni, a zadaniem infrastruktury turystycznej jest zapew-
nienie właściwych warunków do wygodnego i przyjemnego przebywania w wy-
branym miejscu. Jaki jest więc poziom wyposażenia województwa podlaskiego 
w infrastrukturę turystyczną na tle jego walorów i potencjalnego popytu tury-
stycznego? Ocena ta będzie subiektywna, jednak ogólnie można stwierdzić, że 
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jest ona jeszcze niedorozwinięta i odbiega od powszechnie przyjętych standar-
dów. Wynika to głównie z peryferyjnego położenia regionu i jego zapóźnienia 
w historycznym procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

System komunikacyjny w województwie podlaskim należy uznawać za 
słabo rozwinięty. Świadczą o tym następujące fakty: 

a) brak lotniska regionalnego, a widoki na jego rychłe uruchomienie od-
dalają się w czasie; 

b) najrzadsza sieć kolejowa w Polsce (zaledwie 4,2 km na 100 km2 po-
wierzchni; wskaźnik ogólnokrajowy – 7,1) o niskim standardzie tech-
nicznym i małych prędkościach komunikacyjnych; 

c) przystanie żeglugowe w Augustowie i Wigrach znacznie odbiegają 
poziomem technicznym od oczekiwań; 

d) w całym regionie nie ma dróg krajowych I i II kasy technicznej (auto-
strady i szybkiego ruchu); 

e) pozostałe drogi krajowe i drogi wojewódzkie na wielu odcinkach są 
w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji, a ruch tranzyto-
wy stale dewastuje i dekapitalizuje nawierzchnię; 

f) drogi powiatowe i gminne nie mają należytego wskaźnika gęstości, są 
w złym stanie technicznym i nie tworzą dogodnych połączeń z wielo-
ma miejscowościami atrakcyjnymi turystycznie. 

Baza noclegowa jest silnie niedorozwinięta pod względem ilościowo- 
-jakościowym. Odczuwa się bowiem niedobór miejsc noclegowych w hotelach, 
brak schronisk i pensjonatów w miejscowościach turystycznych, a kampingi 
i pola namiotowe nie są odpowiednio urządzone. Podobnie krytyczne uwagi 
można odnieść do bazy gastronomicznej. Decyduje o tym skromna liczba 
miejsc konsumpcyjnych, ich standard techniczny i lokalizacja. 

Obiekty sportowe, poza aquaparkiem w Suwałkach i basenem w Hajnów-
ce, mają niską klasę techniczną, wymagają znacznej rozbudowy i modernizacji, 
konieczna też jest budowa nowych obiektów. Te same uwagi krytyczne należy 
również odnieść do obiektów rozrywkowych i kulturalnych, z wyjątkiem Białe-
gostoku. Niskie oceny należy również przyznać za miejsca i urządzenia tech-
niczne służące turystom. Są to plaże, stanice wodne, przystanie, kąpieliska, 
ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, trasy do jazdy konnej itp.  

Województwo podlaskie charakteryzuje się niskim stopniem wyposażenia 
w urządzenia wodno-ściekowe, zwłaszcza na obszarach atrakcyjnych przyrod-
niczo. Obniża to warunki sanitarne dla przybywających turystów. Należy rów-
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nież podkreślić, że turyści nie mają dostępu do gazu ziemnego, więc muszą 
korzystać z butli gazowych. 

Biura informacji turystycznej też nie zasługują na ocenę wysoką. Liczba 
biur, ich lokalizacja, wyposażenie techniczne i zakres świadczonych usług są 
niewystarczające w stosunku do potrzeb. 

 
 

4. Działania menadżerskie czynnikiem rozwoju turystyki w województwie 
podlaskim [Kupiec, Dębowski, 2003; Kupiec, Augustyn, 2004]  

 
Z dotychczasowych rozważań wynika, że województwo podlaskie ma du-

że potencjalne możliwości rozwoju turystyki jako jednego z działów gospodarki 
stymulujących ogólny rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu i poprawę 
warunków życia ludności. Występuje jednak wyraźny niedorozwój infrastruktu-
ry turystycznej niezbędnej do efektywnej obsługi zwiększonego napływu tury-
stów. Wyraźnie brakuje też działań organizacyjnych podejmowanych przez 
samorządy terytorialne, odpowiednie instytucje i społeczność lokalną. 

Należy zauważyć, że skupienie decyzji menedżerskich na inwestycjach 
w turystykę w regionie podlaskim obarczone jest pewną dozą ryzyka i niepew-
ności. Przesądza o tym kalkulacja rachunku ekonomicznego, stawiająca poten-
cjalne zyski pod znakiem zapytania. Istnieje kilka czynników negatywnie od-
działujących na inwestycje turystyczne, wpływających na powściągliwość 
i ostrożność inwestorów.  

Po pierwsze, region podlaski (podobnie jak inne regiony w Polsce) nie 
może równać się pod względem atrakcyjności turystycznej z regionami  innych 
części świata. Daleko nam chociażby do cenowo atrakcyjnych kurortów Morza 
Czerwonego, kuszących turystów piękną pogodą i bogactwem świata podwod-
nego. Daleko nam też do warunków zimowego wypoczynku w szwajcarskich, 
francuskich czy włoskich Alpach. Atrakcyjność turystyczna regionu podlaskie-
go nie może być zatem oceniana bardzo wysoko.  

Po drugie, brakuje silnie wykształconego, globalnego produktu turystycz-
nego, mogącego przyciągnąć turystów z najodleglejszych zakątków świata. 
W regionie podlaskim nie ma produktów turystycznych mogących konkurować 
z wieżą Eiffla w Paryżu, Petrą – miastem wykutym w skale w Jordanii, murem 
chińskim, wodospadem Niagara, Big Benem w Londynie, Wielkim Kanionem 
Colorado, egipskimi piramidami itp. Nie ma więc produktu, który wzbudza 
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zainteresowanie „każdego turysty”, a nie tylko wybranej grupy o określonych  
preferencjach. Wprawdzie  podlaskie produkty turystyczne, takie jak Białowie-
ski Park Narodowy – naturalne siedlisko żubra, czy Kraina Wielkich Jezior 
Mazurskich, to rozpoznawalne miejsca, lecz ich ranga jest niższa niż wymie-
nione produkty światowe. 

Po trzecie, inwestycje w turystykę to inwestycje kosztowne i długotermi-
nowe. Niejednokrotnie alokacja kapitału w inne formy generowania zysków 
(np. na rynkach kapitałowych) jest kuszącą alternatywą, nie powodując przy 
tym zamrażania kapitału na dłuższy czas.  

Pomimo negatywnych czynników, będących barierami inwestycji tury-
stycznych, to regiony te są postrzegane jako dobre miejsce do inwestowania.  
Warto zauważyć, że popyt na usługi turystyczne w Polsce jest relatywnie wyso-
ki. W roku 2010 wydatki turystów w Polsce wyniosły około 9,5 mld USD, pod-
czas gdy w Egipcie – około 10 mld USD. W analogicznym okresie Polskę od-
wiedziło około 12,5 mln turystów, a Egipt – około 15 mln. Wynika z tego, że 
popyt na usługi turystyczne niewiele odbiega od popytu w jakże popularnym 
Egipcie. Powinno to być bodźcem do większego inwestowania w rozwój infra-
struktury turystycznej. Należy zwrócić uwagę na celowość podjęcia pewnych 
działań prowadzących do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie pod-
laskim, a ściślej na ziemi łomżyńskiej, suwalskiej i białostockiej. 

1. Analiza rynku turystycznego. Powinna ona umożliwić rozpoznanie skali 
napływu turystów do omawianego regionu oraz wskazanie miejscowości prede-
stynowanych do przyjęcia turystów. Za  celowe należy uznać rozpoznanie: 

– spodziewanych grup (wielkość i struktura) potencjalnych turystów i na-
bywców usług turystycznych, 

– cech turystów, ich upodobań i zachowań oraz postaw wobec oferowa-
nych produktów, 

– prawdopodobnego rozkładu w czasie (sezonów) napływu turystów, 
– stopnia konkurencyjności naszych walorów i usług turystycznych na tle 

innych obszarów, 
– korzyści możliwych do osiągnięcia w określonych przedziałach czaso-

wych. 
2. Mobilizowanie środowisk lokalnych. Rola człowieka, jego wiedzy teo-

retycznej i umiejętności praktycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym jest 
w różnych ujęciach przestrzennych szczególna. Aktywność mieszkańców na 
rzecz racjonalnego zagospodarowania obszarów oraz świadomość efektów 
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i skutków tych działań jest nie do przecenienia dla poszczególnych społeczności 
lokalnych. Jednym z rodzajów działalności prowadzącej do rozwoju społeczno- 
-gospodarczego jest turystyka. Uzyskanie korzyści z jej rozwoju na danym ob-
szarze przez pojedyncze osoby jest ograniczone, wymaga zatem ożywienia ak-
tywności społeczności lokalnej i szeroko pojętej współpracy. Do współpracy 
należy więc włączyć wszystkie podmioty i osoby fizyczne, którym zależy na 
rozwoju turystyki. 

Jedną z form pobudzenia aktywności społeczności lokalnej jest działanie 
w formie partnerstwa publiczno-prawnego (PPP). Wydaje się jednak, że taka 
inicjatywa powinna należeć do samorządu gminnego lub osób zgromadzonych 
wokół sołtysa w danej wsi. Skuteczność działania w formie PPP wymaga: 

– wyodrębnienia trwałej grupy inicjującej działania, 
– wypracowania modelu współpracy, 
– określenia procedur aktywnej współpracy, 
– sprecyzowania celów i zadań do osiągnięcia, 
– umiejętnego tworzenia projektów, 
– efektywnego poszukiwania środków na realizację przyjętych celów 

i zadań, 
– rozbudowy infrastruktury technicznej, 
– tworzenia i oferowania szerokiej struktury produktów turystycznych. 

Ponadto społeczność lokalna musi prowadzić działania bezpośrednie, które 
mają na celu: 

a) wyzwolenie takich cech wśród mieszkańców, jak pomysłowość, kre-
atywność, innowacyjność i elastyczność w rozwijaniu usług turystycz-
nych i zagospodarowaniu turystycznym; 

b) szkolenie mieszkańców w kontekście rozszerzenia struktury produk-
tów turystycznych i jakości obsługi turystycznej; 

c) rywalizowanie i konkurowanie z innymi społecznościami lokalnymi 
o pozyskiwanie nowych i utrzymywanie już pozyskanych turystów; 

d) przyciąganie różnych organizacji i inwestorów na swój teren; 
e) stopniowe ograniczanie barier hamujących rozwój turystyki. 
3. Kształtowanie produktów turystycznych. Każda miejscowość turystycz-

na i jednostka organizacyjna ma określone predyspozycje do uprawiania pew-
nych form turystyki i wypoczynku (czynnego i biernego). Znajomość tych uwa-
runkowań powinna pozwolić na wypracowanie konkretnych programów świad-
czenia szeroko pojętych usług turystycznych. 
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Rolę rozrządową ruchu turystycznego w województwie mogą pełnić mia-
sta: Białystok dla całego regionu, oraz o charakterze podregionalnym (lokal-
nym) – Suwałki, Augustów, Łomża, Hajnówka, Siemiatycze. Rozbudowa bazy 
(infrastruktury) turystycznej może być skoncentrowana: 

– wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z przyległymi jeziorami z jedno-
czesnym zapewnieniem przejścia na Niemen i do Druskiennik, 

– wzdłuż biegu rzeki Rospuda wraz z przyległymi jeziorami, 
– wzdłuż trasy rzeki Czarnej Hańczy wraz z jeziorem Wigry, 
– w rejonie miejscowości Smolniki z kilkoma jeziorami położonymi 

w pobliżu, 
– w otulinach wielu jezior, a zwłaszcza Blizno, Sajno, Sajenek, Serwy, 

Pomorze, Szelment, Gaładoś, Dręstwo, Tajno, Rajgrodzkie i zbiornik 
Siemianówka, 

– w ciągach rzek Biebrza, Narew, Pisa, Supraśl, Nurzec, 
– na obrzeżach puszcz, parków narodowych i krajobrazowych, 
– w regionach bagien Kuwasy, Wizna, Czerwony Bór, 
– w innych miejscowościach mających unikatowe walory turystyczne. 
Struktura proponowanych usług turystycznych zależy od pomysłowości 

osób fizycznych i instytucji prowadzących działalność w tej branży, a także od 
specyfiki terenu. Naszym zdaniem, należy preferować następujące formy turys-
tyki: 

a) turystykę kwalifikowaną skoncentrowaną na obserwacji świata zwie-
rzęcego i roślinnego oraz stylu życia i folkloru mieszkańców tego re-
gionu; 

b) łączenie turystyki i wypoczynku ze świadczonymi usługami zdrowot-
nymi w sanatoriach Augustowa i Supraśla, a w przyszłości w innych 
miejscowościach, na przykład w Mielniku; 

c) organizowanie wycieczek krajoznawczych, na przykład pieszych, ro-
werowych, konnych, motocyklowych i samochodowych; 

d) organizowanie spływów kajakowych, bojerów, wędkarstwa, myśli-
stwa, narciarstwa itp.; 

e) organizowanie rejsów żeglugowych, a w przyszłości także na trasie 
Augustów – Druskienniki – Augustów; 

f) organizowanie wypoczynku w miejscowościach, na plażach; 
g) organizowanie imprez sportowych, kulturowych, folklorystycznych; 
h) prowadzenie rzemiosła i kuchni regionalnej; 
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i) oferowanie usług agroturystycznych; 
j) inne specyficzne formy. 

Lista ta nie jest pełna, ponieważ produktem turystycznym – naszym zadaniem – 
jest wszystko to, co miejscowa społeczność oferuje przybyłym turystom po 
danej cenie, w określonym miejscu i czasie, a turyści z tego korzystają, chcą 
zobaczyć, doświadczyć lub zakupić. 

4. Promocja rozwoju turystyki. Należy wykorzystać dwie jej formy: re-
klamę i sponsoring. W pierwszej grupie na ogół wyodrębnia się następujące 
formy reklamy: 

– radio, telewizja, prasa i różne w niej dodatki specjalne, 
– gabloty, plansze i plakaty, 
– wydawnictwa, publikacje, 
– informatory, prospekty, katalogi, foldery, pocztówki, przewodniki, ma-

py szczegółowe, 
– różnego rodzaju przesyłki pocztowe, 
– upominki drobne, gadżety, 
– billboardy i spoty reklamowe, 
– strony internetowe. 
W ramach sponsoringu należy wykorzystywać następujące formy: 
– konferencje i seminaria, 
– wystawy i udział w targach turystycznych, 
– pokazy filmowe, 
– reportaże i relacje nadawane w środkach masowego przekazu, 
– loterie i konkursy, 
– stałe podtrzymywanie nawiązanych już kontaktów, 
– bezpośrednie sponsorowanie imprez i innych działań. 

Należy promować cały region, konkretne miejscowości, określone imprezy oraz 
formy zagospodarowania czasu wolnego turysty. Promocję powinny prowadzić 
samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i izby turys-
tyczne oraz różne organizacje pośredniczące. Celowa jest też pewna koordyna-
cja działań promocyjnych i obserwacja osiągniętych efektów. 

5. Kontrola i ocena skuteczności działań. Zgodnie z teorią, końcową fazą 
zarządzania jest kontrola i ocena realizacji zaplanowanych i zrealizowanych 
działań. W turystyce w tej fazie należy zwrócić uwagę na: 

 
 



66 Leszek Kupiec, Anna Pochodin, Tomasz Dębowski 

 

a) pomiar, a więc 
– liczbę i strukturę obsługiwanych turystów, 
– liczbę i rodzaj przygotowanych oraz zrealizowanych imprez, 
– skalę rozbudowanej infrastruktury turystycznej, 
– wielkość i strukturę poniesionych nakładów oraz osiągniętych 

wpływów (przychodów); 
b) ocenę: 

– jakości i standardu przygotowanych pomieszczeń do pobytu tury-
stów, 

– sposobu funkcjonowania infrastruktury zapewniającej zaspokoje-
nie potrzeb turystów, 

– jakości organizowanych imprez, 
– stopnia zadowolenia z serwowanej kuchni regionalnej i rzemiosła, 
– atmosfery i wzajemnych kontaktów; 

c) niezrealizowane plany w zakresie infrastruktury turystycznej, imprez 
i innych zamierzeń; 

d) określenie przyszłych działań, mających na celu usunięcie zauważo-
nych mankamentów i prowadzących do poprawy obsługi turystów. 
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ECONOMIC ASPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT  

IN PODLASKIE PROVINCE 

 
 

Summary 
 
Tourism is a multidimensional conception. In its range it covers especially the 

issue of recreation and sports (therefore we’ve got a concept of recreational tourism and 
sports tourism). In the literature of this subject can be found many attempts to explain 
the meaning of tourism. It depends on the scientific field which defines its 
tourism aspect. The tourism is analyzed as a psychological, social, dimensional, cultural 
and economic effect. After the analysis of several tourism definitions quoted in an 
article, the principles, functions and basic elements of tourism composition have been 
determined.The underline of necessary manager actions is the purpose of this article. 
Achievement of these actions will contribute to economic development of Podlaskie 
province, through the development of tourism – including recreational and sports 
tourism. 
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WPŁYW EURO 2012 NA ROZWÓJ REGIONU  
– ASPEKTY TEORETYCZNE  

I WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
 
 
 

Wstęp 

 
Organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku przyznano 

Polsce i Ukrainie 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff. Uznano to za ogromny suk-
ces kraju, tym bardziej że piłka nożna jest powszechnie postrzegana jako bardzo 
prestiżowa dyscyplina sportu. Zarówno media jak i wielu ekonomistów wska-
zywało na liczne korzyści w postaci wzrostu gospodarki i rozwoju regionów, 
w których zostaną rozegrane mecze. Wyrażane opinie nie są oczywiście bez-
podstawne – duże wydarzenie sportowe (ang. hallmark event lub mega event)  
jest bowiem definiowane jako „istotne, jednokrotne lub powtarzające się wyda-
rzenie o ograniczonym czasie trwania, podejmowane także w celu wzmocnienia 
promocji danego regionu/miasta poprzez podniesienie świadomości oraz przy-
ciągnięcie nowych turystów, a także i biznesu w krótkim lub długim czasie” 
[Euro 2012..., 2010, s. 1].    

Po fali euforii zaczęto jednak zadawać pytania: czy zdążymy, jak przyspie-
szyć, co znowelizować? Pojawiły się też kwestie, czy się opłaca i jakie rzeczy-
wiste korzyści przyniesie krajowi i regionom organizacja mistrzostw. Należy 
bowiem pamiętać, że olimpiady oraz mistrzostwa Europy (lub świata) w piłce 
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nożnej należą do największych wydarzeń sportowych na świecie,  wymagają-
cych tym samym ogromnych nakładów finansowych i organizacyjnych. 

 
 

1. Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę – wybrane aspekty 
teoretyczne 

 
Relację między imprezą a gospodarką należy rozpatrywać w trzech okre-

sach. 
Efekty przed imprezą są związane z przygotowaniami prowadzonymi 

najczęściej zgodnie z wymaganiami określonymi przez instytucję przyznającą 
daną imprezę (w przypadku Euro 2012 jest nią UEFA). Na tym etapie powstają 
nowe obiekty sportowe i rozbudowywana jest (lub budowana od podstaw) in-
frastruktura komunalna, co przyczynia się do ożywienia w budownictwie. 

W trakcie trwania imprezy rosną wydatki konsumpcyjne. Wzrasta też 
popyt na usługi turystyczne, a wraz z napływem turystów i kibiców korzysta 
handel i gastronomia. Zwiększony popyt na gastronomię obejmuje wszystkie jej 
segmenty (bary, restauracje, objazdowe punkty gastronomiczne, kluby nocne, 
dyskoteki itp.). Wzrasta też popyt na usługi przewozowe. 

Efekty po imprezie to efekty długoterminowe, które pojawiają się w ko-
lejnych latach po organizacji imprezy. Region jest bardziej rozpoznawalny, 
staje się atrakcyjniejszy dla inwestorów. Ponadto pozostają obiekty infrastruktu-
ralne, poprawia się dostępność komunikacyjna, co pozytywnie wpływa na roz-
wój regionu, podnosząc jego konkurencyjność.   

W literaturze przedmiotu rozróżnia się efekt krótko- i długookresowy. 
Efekt krótkookresowy obejmuje bezpośrednie wydatki związane z organizacją 
imprezy: wydatki gości, delegacji, organizatorów, obsługi technicznej i medial-
nej, sportowców i osób z nimi związanych. Suma tych wydatków stanowi ko-
rzyści dla regionu. Efektem długookresowym jest zarówno zaplanowana, nieza-
planowana, pozytywna, jak i negatywna, widoczna/namacalna (ang. tangible), 
jak i niewidoczna/ nienamacalna (ang. intangible) struktura stworzona dla wy-
darzeń sportowych, która pozostaje dłużej niż samo to wydarzenie [Preuss, 
2007]. H. Preuss [2007] zwracał uwagę zarówno na pozytywne, jak i negatywne 
efekty organizacji dużej imprezy sportowej.  
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Efekty pozytywne 
Do efektów pozytywnych należy zaliczyć powstającą infrastrukturę oraz 

istnienie regionu/miasta w świadomości globalnego turysty. W przypadku re-
gionów słabo rozwiniętych wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę 
przyczynia się w długim okresie do polepszenia jakości życia oraz jakości 
świadczenia usług turystycznych. Z kolei w regionach  już rozwiniętych, gdzie  
zazwyczaj nie odczuwa się istotnych  braków w infrastrukturze, realizowane 
inwestycje również przyczyniają się do wzrostu liczby miejsc pracy, zwiększa-
jąc jednocześnie możliwości lokalnych przedsiębiorstw. Zorganizowanie dużej 
imprezy sportowej wymusza też współpracę wewnątrz regionu oraz między 
regionami. Efekty pozytywne, nienamacalne wiążą się głównie z dwoma aspek-
tami: 1) promocją regionu/miasta, która przekłada się na wzrost ruchu tury-
stycznego; 2) wzrostem poczucia wartości lokalnych społeczności. Zaistnienie 
w świadomości kibiców pozytywnie wpływa na lokalną dumę, podnosząc mora-
le, co jednocześnie stymuluje nowe pomysły wykorzystania potencjału mia-
sta/regionu [Wasilczuk, 2010].  

 Efekty negatywne 
1. Wypychanie wiąże się z sytuacją, gdy środki publiczne są przede 

wszystkim przeznaczane na infrastrukturę związaną z wydarzeniem sportowym 
(np. na stadion, halę sportową), przez co na dalszy plan schodzi finansowanie 
bieżących potrzeb lokalnej społeczności. Inny przykład to zaniechanie finanso-
wania inwestycji mogących w takim samym stopniu jak wydarzenie sportowe 
przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej.  

2. Niematerialny efekt wypychania dotyczy ograniczonych możliwości 
przestrzennych miasta/regionu. Zorganizowanie w tym samym czasie imprez 
kulturalnych czy sportowych może spowodować duże perturbacje, głównie 
komunikacyjne. W związku z tym wszystkie imprezy cykliczne odbywające się 
w tym terminie muszą być przesunięte, a żadne nowe nie powinny być na ten 
czas planowane.  

3. Koszty zewnętrzne zorganizowania dużej imprezy sportowej to nega-
tywny wpływ na społeczność lokalną, której nie wszyscy członkowie godzą się 
z jego organizacją. Brak zgody może być spowodowany obawą przed utrudnie-
niami komunikacyjnymi w trakcie imprezy (a także przed nią, związane m.in. 
z tworzeniem infrastruktury), problemami z parkowaniem, wzrostem drobnej 
przestępczości, wzrostem cen na podstawowe produkty spożywcze. Ten rodzaj 
negatywnego oddziaływania jest krótkotrwały [Wasilczuk, 2010].  
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2. Wydarzenie sportowe a konkurencyjność regionu  

 
Podnoszenie konkurencyjności regionów jest także podstawą analizy dłu-

gookresowych efektów wydarzeń sportowych. H. Preuss [2007] zaproponował 
model ukazujący powiązania między wydarzeniem sportowym a zmianą czyn-
ników lokalizacji (element konkurencyjności regionu). Nie wszystkie czynniki 
wpływające na konkurencyjność, wymieniane w literaturze przedmiotu, zostały 
przez H. Preusssa ujęte, lecz jedynie te, które w związku z wydarzeniem spor-
towym wpływają na podniesienie konkurencyjności regionu. Są to: 1) infra-
struktura; 2) wiedza, wzrost umiejętności, edukacja; 3) wyobrażenia/wrażenia, 
image; 4) emocje; 5) wiedza i sieci; 6) kultura (rysunek 1). 
 
 

 
 
Rys. 1. Poziom mezoanalizy wpływu wydarzenia sportowego  
Źródło: [Preuss, 2007]. 
 
 

1. Infrastruktura. Jak wspomniano, inwestycje determinowane przez 
EURO 2012 obejmują infrastrukturę sportową, drogową, transportową oraz 
obsługi ruchu turystycznego. Jej wpływ na konkurencyjność regionu jest oczy-
wisty. 
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2. Wizerunek. Duże wydarzenia sportowe mają ogromne znaczenie sym-
boliczne i wpływają na wizerunek miasta, regionu i kraju. Na ogół jest on pozy-
tywny. Światowe nagłośnienie wydarzenia, miasta goszczącego i jego dziedzic-
twa kulturowego w dużej mierze zależy od zaproszonych dziennikarzy. Wszel-
kiego rodzaju zdarzenia, jak zagrożenia terrorystyczne, wybryki chuligańskie, 
niedociągnięcia organizacyjne, a nawet brzydka pogoda, mogą negatywnie 
wpływać na wizerunek miasta czy regionu. 

3. Emocje. Megawydarzenia sportowe dostarczają politykom motywacji 
do zawierania koalicji w sprawie międzynarodowego prestiżu. Mieszkańcy 
wraz z sektorem prywatnym angażują się w wykorzystanie szansy danej przez 
wydarzenie o światowym zasięgu. Poczucie dumy z bycia gospodarzem tworzy 
wspólną tożsamość, wizję i motywację. 

4. Kultura. Duże wydarzenia sportowe rodzą pomysły na wydarzenia kul-
turalne i promocję miasta jako ośrodka kulturalnego o specyficznym charakte-
rze. Ceremonia otwarcia zazwyczaj prezentuje w pigułce kulturowe dziedzictwo 
danego kraju. Pozytywny wizerunek miasta oferującego wydarzenia kulturalne, 
większa świadomość mieszkańców, nowe obiekty kulturalne i dodatkowe atrak-
cje turystyczne w połączeniu z wyższą jakością usług zwiększają potencjał tury-
styczny w długim okresie. Wydarzenia sportowe to także wydarzenia rodzinne 
i towarzyskie.  

5. Wiedza i sieci. Federacje sportowe, media, polityka itp. muszą współ-
pracować, aby przedsięwzięcie odniosło sukces. Współdziałanie buduje sieci. 
Kojarzenie miasta z wydarzeniem sportowym zwiększa ogólną popularność 
sportu. Ponadto powstają różnego rodzaju projekty edukacyjne, a dodatkowe 
obiekty dla szkół i mieszkańców są podstawą do przyszłego organizowania się 
społeczności wokół dodatkowych imprez sportowych [Daszkiewicz, Stepnow-
ska-Geniusz, 2010]. 

 
 

3. EURO 2012 a czynniki wpływające na konkurencyjność regionu i firm 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw – wyniki badań 

 
Organizacja Euro 2012 sprawia, że szczególnego znaczenia nabierają 

czynniki otoczenia regionalnego dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP). Z jednej strony firmy sektora MSP odgrywają ważną rolę w rozwoju 
regionu przez udział w tworzeniu PKB i miejsc pracy; to dzięki nim zachodzą 



74 Nelly Daszkiewicz 

 

w regionie zmiany alokacyjne czynników wytwórczych jako efekt poszukiwa-
nia nisz rynkowych, wzrastającej działalności gospodarczej i dążenia MSP do 
rozwoju [Strużycki, 2004]. Z drugiej strony jest to możliwe, jeśli zapewni się 
im odpowiednie warunki rozwoju. Zależność ta na poziomie regionalnym jest 
określana jako lokalne sprzężenie zwrotne [Wach, 2008]. Jak już wyjaśniono, 
miasto i cały region, gdzie organizowana jest impreza, stają się bardziej rozpo-
znawalne. Są postrzegane jako atrakcyjniejsze przez inwestorów, co powinno 
prowadzić do wzrostu inwestycji. Ponadto impreza jest związana z intensywną 
promocją aglomeracji i regionu, szczególnie za granicą. Można zatem oczeki-
wać poprawy konkurencyjności MSP i całego regionu. 

Głównym celem przeprowadzonych badań ankietowych było określenie 
stosunku pomorskich przedsiębiorców do szans i zagrożeń związanych z orga-
nizacją Euro 2012. W związku z tym opracowano zestaw pytań skierowanych 
do przedsiębiorców:  

a) Jakie nadzieje wiążą przedsiębiorcy z Euro 2012?  
b) Czy i jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy w związku  

z  Euro 2012? 
c) Czy przedsiębiorcy przygotowują się do Euro 2012 (planują wprowa-

dzenie nowych produktów i usług, rozpoczynają inwestycje mające 
podnieść konkurencyjność itp.)? 

d) Jakie problemy widzą przedsiębiorcy w związku z organizacją  
Euro 2012?  

Do badania wybrano firmy zatrudniające przynajmniej jedną osobę, elimi-
nując tym samym samozatrudnionych. Przebadano 300 firm należących do sek-
tora MSP1, funkcjonujących w trzech gminach miejskich: Gdańsk (40%), Gdy-
nia (20%), Sopot (10%) oraz w ich najbliższej okolicy, czyli w gminach: kartu-
skiej, puckiej, nowodworskiej, tczewskiej, wejherowskiej (łącznie 30%).  Firmy 
działały w branżach: hotelarskiej, transportowej, gastronomicznej oraz budow-
lanej, udział każdej z branż był równy i wynosił 25%.  

Badania przeprowadziła ankieterka, metodą wywiadu bezpośredniego, 
w okresie 1 października 2009 roku–30 października 2009 roku. 

Ponadto przeprowadzono badania wśród trzech firm branży turystycznej. 
W tym przypadku zastosowano metodę analizy przypadku opartą na wywiadzie 

                                                           
1  Oparto się jedynie na wielkości zatrudnienia, dostępne bazy danych nie pozwalają bo-

wiem na określenie wielkości firmy zgodnie z definicją obowiązującą w Polsce. 
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pogłębionym. Branża turystyczna celowo została wyłączona z badań ankieto-
wych, ponieważ zdecydowana większość firm tej branży zajmuje się turystyką 
wyjazdową i w związku z tym organizacja Euro 2012 nie wpłynie na ich dzia-
łalność. Nie było natomiast możliwości wyodrębnienia tych firm, które obsłu-
gują też lub tylko turystów przyjezdnych.  

MSP a organizacja EURO 2012. Aż 87% przebadanych firm nie prowa-
dzi żadnej działalności związanej z organizacją EURO 2012 (tabela 1). Jak wia-
domo, wiele małych i średnich firm prowadzi działalność ad hoc, wykorzystu-
jąc pojawiającą się okazję w danej chwili. Bardzo rzadko natomiast MSP we 
wszystkich krajach planują działalność z dużym wyprzedzeniem. Jest dość 
prawdopodobne, że Euro 2012 w czasie przeprowadzania badań nie dotarło 
jeszcze do świadomości wielu przedsiębiorców.  

 
Tabela 1 

 Działalność MSP związana z organizacją Euro 2012 

Odpowiedzi* Liczba % 
Budowa stadionu 1 3 
Budowa dróg dojazdowych 6 2 
Budowa innej infrastruktury 13 4 
Modernizacja infrastruktury 22 7 
Prace porządkowe 3 1 
Produkcja materiałów promocyjnych 4 1 
Inne prace 0 0 
Brak takiej działalności 262 87 
Brak odpowiedzi 4 1 

* Można było udzielić kilku odpowiedzi; odpowiedziało 67 firm. 

Źródło: [Euro 2012..., 2010].  
 
 
Przedsiębiorców zapytano również, jakie widzą szanse na rozwój firmy 

w związku z organizacją Euro 2012. Respondenci wskazywali na wzrost zy-
sków (33%), wzrost przychodów (27%) i poszerzenie rynków (21%). Tylko 
34% firm nie widziało żadnych szans na rozwój firmy w związku z organizacją 
Euro 2012 (tabela 2). Biorąc pod uwagę, że aż 87% badanych nie prowadziło 
żadnej działalności związanej z Euro 2012, wynik ten wydaje się optymistycz-
ny. Może oznaczać, że przedsiębiorcy są ze swej istoty elastyczni i umieją wy-
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korzystywać pojawiające się okazje, zatem wykorzystają również tę, związaną 
z Euro. Wydaje się też, że wiele może zależeć od promocji imprezy i informacji 
na jej temat dostarczonej przedsiębiorcom.  

 
Tabela 2 

Szanse na rozwój firmy w związku z organizacją Euro 2012  

Odpowiedzi* Liczba % 

Poszerzenie rynków 64 21 
Wzrost przychodów 81 27 
Wzrost zysków 98 33 
Wzrost zatrudnienia 42 14 
Nie widzę szans 103 34 
Brak odpowiedzi 16 5 
Inne (jakie/) 1  

* Można udzielić kilku odpowiedzi.  

Źródło: [Euro 2012..., 2010].  
 
Z kolei na pytanie o zmiany, z jakimi firma wiąże największe nadzieje, 

przedsiębiorcy wskazali na promocję Gdańska (26%) i rozwój infrastruktury  
(21%) – tabela 3. Tylko 23% firm nie widziało żadnych szans. Wynik ten wska-
zuje na pozytywne postrzeganie imprezy przez badanych przedsiębiorców. 
W ich mniemaniu, promocja miasta i rozwój infrastruktury to istotne czynniki, 
warunkujące liczbę turystów, czego beneficjentami są również przedsiębior-
stwa. 

 
Tabela 3 

Zmiany, z jakimi firmy wiążą największe nadzieje na rozwój 

Odpowiedzi* Liczba % 
Promocja Gdańska 78 26 
Rozwój infrastruktury 62 21 
Nowe centrum 38 13 
Organizacja imprez masowych 35 12 
Nie widzę szans 68 23 
Brak odpowiedzi 18 6 

* Można udzielić kilku odpowiedzi.  

Źródło: [Euro 2012..., 2010].  
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Mimo szans, jakie wiążą przedsiębiorcy z organizacją imprezy, aż 78% 
z nich nie planuje podjęcia żadnych działań z nią związanych. Można zatem 
wnioskować, że szanse, jakie wiążą przedsiębiorcy z rozwojem firmy, są zwią-
zane przede wszystkim z oczekiwanymi zmianami w otoczeniu (tabela 4). Re-
spondenci uważają, że promocja Gdańska i rozwój infrastruktury (co oczywi-
ście nie leży w gestii samych przedsiębiorców) stworzą okazję do zwiększenia 
zysków, przychodów i poszerzenia rynków. Pozostałe odpowiedzi na pytanie 
o szanse wskazywały na wprowadzenie nowych produktów (12%) i zwiększe-
nie nakładów na promocję (9%). Tylko 5% myśli o poprawie jakości produkcji. 
Jak wspomniano, wynik ten prawdopodobnie będzie coraz wyższy wraz 
z upływem czasu, jaki pozostał do Euro 2012.  

 
Tabela 4 

Działania planowane przez firmę w związku z organizacją Euro 2012  

Odpowiedzi* Liczba        % 
Zmiana podstawowego profilu działalności 2 1 
Wprowadzenie nowych produktów 36 12 
Poprawa jakości produkcji 16 5 
Zwiększenie nakładów na promocję 26 9 
Obniżenie cen 4 1 
Podniesienie cen 6 1 
Nie planuję nowych działań 233 78 
Brak odpowiedzi 0 0 

* Można udzielić kilku odpowiedzi.  

Źródło: [Euro 2012..., 2010]. 
 
 
Postanowiono też sprawdzić, ile spośród firm, które zamierzają podjąć 

nowe działania (67 firm), planuje nowe inwestycje w związku z organizacją 
Euro 2012. Aż 34% z nich nie zamierza podejmować nowych inwestycji, a po 
25% chce rozbudować lokal i zakupić nowe maszyny i/lub urządzenia technicz-
ne (tabela 5). Również ten wynik będzie się prawdopodobnie zmieniał wraz 
z upływem czasu, ale już dzisiaj można zaryzykować stwierdzenie, że istnieje, 
choć jest niewielka, grupa MSP aktywnie przygotowująca się do planowanej 
imprezy.  
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Tabela 5 

 Planowane inwestycje w związku z organizacją Euro 2012  

Odpowiedzi* Liczba % 
Nie planuję inwestycji 44 34 
Budowa lub rozbudowa lokalu 16 25 
Zakup gruntów 6 9 
Zakup maszyn, urządzeń technicznych 17 25 
Zakup środków transportu 8 12 
Inne (jakie?) 1  
Brak odpowiedzi 5 4 

* Można udzielić kilku odpowiedzi; odpowiedziało 67 firm.  

Źródło: [Euro 2012..., 2010]. 
 
 
Jeśli chodzi o oczekiwane wsparcie przez władze lokalne, to aż 51% nie 

oczekuje żadnego wsparcia. Badane firmy również nie oczekują ani doradztwa, 
ani wsparcia w zakresie ochrony środowiska; 26% badanych firm oczekuje 
jednak pomocy w pozyskaniu dotacji, a 21% – w podjęciu współpracy z jed-
nostkami samorządu terytorialnego (tabela 6). Aż 27% firm nie udzieliło żadnej 
odpowiedzi. Należy tu ponownie podkreślić, że wynik ten jest istotny dla władz 
lokalnych. Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że polityka wsparcia jest 
jednym z głównych czynników rozwoju MSP. W badanych firmach wyraźnie 
widać, że nie postrzegają one władz lokalnych jako partnera czy kompetentnego 
doradcy. Zastanawia, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Na pewno leży 
ona po obu stronach. Przedsiębiorcy są niezależni i niechętni do współpracy, 
a władze lokalne prawdopodobnie nie pozwoliły się poznać MSP jako te, które 
mają możliwości i kompetencje do udzielenia wsparcia.  

Przedsiębiorców zapytano o zagrożenia związane z organizacją Euro 2012: 
53% obawia się nadmiernego ruchu komunikacyjnego, 42% – braku miejsc 
parkingowych, a 15% – aktów wandalizmu. Jednocześnie 26% firm nie widzi 
żadnych zagrożeń (tabela 7). Nieco zaskakująca, lecz optymistyczna jest nie-
wielka obawa przed firmami działającymi na licencji UEFA oraz przekonanie, 
że wzrost popytu będzie niewystarczający.  
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Tabela 6 

 Oczekiwania dotyczące wsparcia przez władze lokalne  

Odpowiedzi* Liczba % 
Nie oczekuję wsparcia 29 51 
Doradztwo 0 0 
Pozyskanie dotacji 15 26 
Ochrona środowiska 1 1 
Podjęcie współpracy z JST 12 21 
Inne 0 0 
Brak odpowiedzi 18 27 

* Można udzielić kilku odpowiedzi; odpowiedziało 67 firm.  

Źródło: [Euro 2012..., 2010].  
 
 

Tabela 7 

 Przewidywane zagrożenia w związku z organizacją Euro 2012  

Odpowiedzi* Liczba % 
Nadmierny ruch komunikacyjny 159 53 
Brak miejsc parkingowych 126 42 
Akty wandalizmu 45 15 
Konkurencja firm działających  
na licencji UEFA 23 8 
Niesatysfakcjonujący wzrost 
popytu 30 10 
Inne 0 0 
Firma nie przewiduje żadnych 
zagrożeń 79 26 
Brak odpowiedzi 9 3 

* Można udzielić kilku odpowiedzi.  

Źródło: [Euro 2012..., 2010]. 
 
 

Zakończenie 

 
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 
1. Spośród przebadanych firm aż 87% nie prowadzi żadnej działalności 

związanej z organizacją Euro 2012. Nie musi to być jeszcze powód do niepoko-
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ju, ponieważ do organizacji imprezy pozostało jeszcze dużo czasu. Firmy z sek-
tora MSP często prowadzą działalność ad hoc, wykorzystując pojawiającą się 
okazję. Bardzo rzadko natomiast planują działalność z dużym wyprzedzeniem.  

2. Tylko 34% firm nie widzi żadnych szans na rozwój firmy w związku 
z organizacją Euro 2012. Może to oznaczać, że przedsiębiorcy dostrzegają szan-
sę, natomiast nie mają jeszcze przemyślanych planów działania. Wiele może 
więc zależeć od promocji imprezy i informacji dostarczonej przedsiębiorcom na 
jej temat.  

3. Największe nadzieje na rozwój przedsiębiorcy wiążą z promocją Gdań-
ska i rozwojem infrastruktury. Świadczy to o pozytywnym postrzeganiu impre-
zy przez badanych przedsiębiorców. W ich mniemaniu, promocja miasta oraz 
rozwój infrastruktury są istotnym czynnikami warunkującymi liczbę turystów, 
czego beneficjentami są również przedsiębiorstwa. 

4. Zarówno wysoka pozycja konkurencyjna, jak i potencjał przedsiębior-
czy województwa pomorskiego pozwalają oczekiwać, że firmy należące do 
sektora MSP powinny wykorzystać szanse, jakie stwarza organizacja Euro 
2012. Można zatem oczekiwać, że zmiany, które zajdą w regionie, spowodują 
wzrost jego konkurencyjności i aktywności przedsiębiorstw regionu. 
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THE IMPACT OF EURO 2012 ON REGIONAL DEVELOPMENT 

THEORETICAL ISSUES AND RESEARCH RESULTS 

 

 

Summary 
 
 The paper consists of two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part, 

the paper presents theoretical aspects of the influence of hallmark event/mega event on 
economy and regional development. The influence is presented in different aspects ie. 
short and long run, positive and negative effects. Moreover, the Preuss model (2007) of 
the influence is the basis of the further analysis. The growth of the competitiveness of 
the region is the basis of long-run analysis of the effect of hallmark events. Preuss 
proposed a model that shows relationships between hallmark event and the change of 
localization factors which are the elements of the competitiveness of the region. The 
factors described by Preuss are: infrastructure, knowledge and education, image, 
emotions, networks and culture.  

In the empirical part the research results are presented. The research was done on 
the sample of 300 firms belonging to SME sector in Pomerania Region (hotels, 
restaurants, transport and constructions). The research was done within the project 
“Euro 2012 – chances and threats for Pomerania Region”. The author of the paper was 
the leader of the research group. 

 
Translated by Nelly Daszkiewicz 
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WPŁYW WYBRANYCH FORM REKREACJI KOBIET  
NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU 

 
 
 

Wstęp 

 
W gospodarce rynkowej odpowiedzialność za pobudzanie i kształtowanie 

rozwoju regionu na ogół spoczywa na władzach samorządowych. Przeobrażenia 
w gospodarce polegają, w dużym uproszczeniu, na zwiększaniu dóbr i usług, co 
wiąże się ze zmianami zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi oraz struktu-
ralnymi. Odnosi się to także do rozwoju regionalnego, którego istotnym aspek-
tem jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz kształtowanie jak najlepszych 
warunków życia. Wśród czynników rozwojowych wymienia się między innymi 
wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych i aktywizację zawodową 
kobiet. 

Do niedawna jogę postrzegano jako system filozoficzno-mistyczny. Obec-
nie na całym świecie obserwuje się znaczne zainteresowanie zdrowym stylem 
życia, w którym ważne miejsce zajmują różne formy sportu i rekreacji rucho-
wej, w tym także joga. 
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1. Joga jako rekreacja ruchowa 

 
Przez pojęcie rekreacja ruchowa rozumie się aktywność fizyczną podej-

mowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych w czasie wolnym od 
pracy. 

Jogę, będącą starodawnym systemem ćwiczeń fizyczno-psychicznych, za-
klasyfikowano w Ministerstwie Sportu jako system rekreacji ruchowej fitness – 
ćwiczenia psychofizyczne. Słowo fitness po angielsku oznacza sprawność, a po-
pularnie przez to pojęcie rozumie się „drogę do zdrowia” [Szopa , 2010]. W na-
uce o kulturze fizycznej znaczenia tego pojęcia przedstawiono za pomocą na-
stępującego równania [Górna, Szopa, 2008]: 

fitness = sprawność ciała + sprawność umysłu + sprawność psychiki. 

Jest to więc świadome oddziaływanie ruchem na zdrowie fizyczne, psychiczne, 
emocjonalne oraz na sprawność umysłu. 

Charakterystycze cechy zajęć z fitnessu są następujące [Szopa, 2006]: 
– uniwersalizm – mogą być uprawiane przez całe życie, nie są oparte na 

jakichkolwiek specyficznych technikach sportowych, 
– pozasportowy charakter – jedynym przeciwnikiem jest własna słabość, 
– nie wymagają specjalnych umiejętności, 
– wszechstronność – możliwość dopasowania typu i parametrów ćwiczeń 

do indywidualnych potrzeb uczestnika, 
– rozwój osobowości w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, 
– pozbywanie się stresu, 
– zwiększenie poczucia własnej wartości, 
– poprawa wyglądu, 
– aspekt społeczny – możliwość nawiązywania kontaktów towarzyskich, 
– powszechna dostępność. 

Przez fizyczne ćwiczenia jogi świadomie oddziałujemy ruchem na zdrowie 
fizyczne, psychiczne i sprawność umysłu. Można stwierdzić, że ich wielostron-
ne oddziaływanie na człowieka jest takie same jak ćwiczeń prozdrowotnych 
z fitnessu. Fizyczne ćwiczenia jogi są zatem sposobem uprawiania rekreacji 
ruchowej, zwłaszcza w aspekcie rekreacyjnego treningu zdrowotnego. 
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2. Badania naukowe wokół wpływu jogi na zdrowie ćwiczących 

 
W Polsce pierwsze naukowe badania nad jogą podjął prof. W. Romanow-

ski, z wykształcenia lekarz fizjolog, kierownik Zakładu Fizjologii Instytutu 
Nauk Biologicznych w AWF w Warszawie. To pod jego redakcją z inicjatywy 
prof. T. Paska powstał pierwszy akademicki podręcznik jogi Teoria i metodyka 
ćwiczeń relaksowo-koncentrujących, wydany w 1975 roku [Kulmatycki, 2010]. 
Efektem systematycznego badania wpływu ćwiczeń jogi na organizm człowie-
ka, które rozpoczął prof. T. Pasek, grupując wokół tych zagadnień znane pol-
skie autorytety ze świata medycyny, psychologii i innych dyscyplin wiedzy, 
było pierwsze naukowe opracowanie, wielokrotnie wznawiane, wydane przez 
Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich pod redakcją profesora nauk me-
dycznych S. Grochala, pod tytułem Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-kon-
centrujących [1979]. Także ta pozycja powstała z dużym wsparciem prof. 
T. Paska. Przedstawiono w niej wyniki ówczesnych badań prowadzonych nad 
zastosowaniem ćwiczeń relaksowo-koncentrujących wzorowanych na jodze 
w rehabilitacji i medycynie pracy, psychofizycznym wychowaniu człowieka 
oraz ich wpływem na stan jego świadomości. Na szczególną uwagę zasługują 
prace badawcze nad jogą i relaksacją prowadzone przez pedagogów i nauczy-
cieli akademickich: prof. A. Szyszko-Bohusza (AWF w Krakowie), [2005] oraz 
prof. L. Kulmatyckiego (AWF we Wrocławiu), [2002]. 

Bardzo istotny wkład w rozwój jogi jako rekreacji ruchowej ma prof. 
J. Szopa (AWF w Katowicach), [2005], inicjator kursu kwalifikacyjnego na 
instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitnessu – ćwiczenia psycho-
fizyczne oparte na systemie ćwiczeń hatha-jogi.  

Obecnie badania nad wpływem ćwiczeń jogi na organizm człowieka są 
rozwijane w akademiach wychowania fizycznego (szczególnie w Katowicach 
i Wrocławiu). Badania nad zaadaptowaniem systemu ćwiczeń jogi dla ludzi 
cywilizacji zachodniej prowadzą również inne pozaeuropejskie kraje, na przy-
kład  USA czy Brazylia. Od dziesiątków lat badania nad tymi zagadnieniami we 
wszystkich aspektach są prowadzone w instytutach badawczych Indii. 

Otrzymane wyniki badań nad oddziaływaniem praktyki jogi na człowieka 
w polskich ośrodkach naukowych wykazały wśród osób ćwiczących [Szopa,  

2008]: 
– większą odporność na stres, 
– bardziej realistyczną ocenę napotkanych trudności życiowych, 



86 Ilona Molenda-Grysa 

 

– dystans do pojawiających się problemów życiowych, 
– większy spokój wewnętrzny, 
– większy optymizm i poprawę samopoczucia, 
– poprawę własnego wizerunku, 
– większą asertywność, odwagę, 
– łatwiejsze podejmowanie decyzji, 
– poprawę kontaktów interpersonalnych z innymi osobami, 
– wzrost równowagi emocjonalnej, 
– wzrost świadomości własnego ciała, 
– poprawę zdrowia, 
– poprawę sprawności ciała i jego gibkości, 
– poprawę kondycji i wytrzymałości, 
– większą wytrwałość w wykonywaniu zadań wymagających dużego wy-

siłku, 
– zwiększenie koncentracji umysłu, 
– łatwiejszą regenerację sił fizycznych i psychicznych organizmu po wy-

siłku, 
– regularny sen, 
– lepszą organizację dnia. 

Wyniki te dobitnie świadczą o pozytywnym wpływie praktyki jogi indyjskiej na 
rozwój psychofizyczny polskiego społeczeństwa. Na podstawie prowadzonych 
badań i obserwacji osób ćwiczących jogę, a także własnych doświadczeń  
(autorka praktykuje jogę od kilku lat i jest jej instruktorem) można stwierdzić, 
że ćwiczenia te odgrywają ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu chorób. Nie 
należy zapominać także o tym, że regularne ćwiczenie jogi odmładza ciało i za-
pobiega procesowi starzenia się. 
 
 
3. Hormonalna rekreacja ruchowa kobiet 40+ 

 
Joga jako rekreacja ruchowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

także wśród kobiet w okresie klimakterium. Od kwietnia 2011 roku autorka 
prowadzi w Kielcach zajęcia z tego typu rekreacji ruchowej w kilkunasto-
osobowej grupie kobiet w wieku 40–63 lat. Joga jako system statycznych ćwi-
czeń fizycznych, rozciągających i tonizujących mięśnie, wpływająca na popra-
wę pracy stawów, kręgosłupa i układu kostnego, oddziałuje nie tylko na struk-
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turę ciała, ale także na narządy wewnętrzne, gruczoły i nerwy, utrzymując  
w zdrowiu i regenerując cały organizm. Kobiety w dojrzałym wieku chętnie 
biorą udział w zajęciach, choć w tej grupie kobiet najpilniejszą potrzebą jest 
praca nad równoważeniem gospodarki hormonalnej, dlatego ćwiczenia są od-
powiednio dobrane [Molenda-Grysa, 2011]. Aby w naturalny sposób wznowić 
produkcję hormonów, opracowano terapię, opartą na jodze, którą nazwano 
hormonalną jogą leczniczą albo jogą hormonalną. 

Twórczynią jogi hormonalnej jest Brazylijka Dinah Rodrigues, legitymu-
jącą się dyplomem z filozofii i psychologii uniwersytetu w Sao Paulo, która od 
trzydziestego piątego roku życia regularnie ćwiczy jogę. Obecnie, pomimo za-
awansowanego wieku (84 lata), nadal cieszy się dużą witalnością, zdrowiem 
i pozytywną energią. Może o tym świadczyć prowadzenie od 1993 roku licz-
nych warsztatów i seminariów w Brazylii oraz w krajach europejskich  
(m.in. w Niemczech, Austrii, Anglii, Irlandii). Gdy w okresie klimakterium 
zbadała poziom hormonów, okazało się, że jest on zaskakująco wysoki. Jej gi-
nekolog był zdumiony tak niezwykłą sytuacją, lecz raczej sceptycznie podcho-
dził do zależności między wysokim poziomem hormonów a ćwiczeniami jogi. 
To jednak zaintrygowało ją i postanowiła opracować specjalny program ćwi-
czeń stymulujących gruczoły dokrewne do produkcji hormonów. Zaczęła zgłę-
biać różne formy jogi, jeździła na seminaria, warsztaty, na których dyskutowała 
z nauczycielami jogi. Rezultatem tych poszukiwań było opracowanie zestawu 
ćwiczeń, które stymulują jajniki, tarczycę oraz przysadkę mózgową. W ten spo-
sób powstał pierwszy program, który testowało sześć kobiet, a wyniki okazały 
się zdumiewające – niski poziom hormonów w chwili rozpoczęcia ćwiczeń 
gwałtownie wzrastał już po kilku sesjach [http://www.gundelfisch.de/yoga/ 
infohormonyoga, 2010]. 

Biorąc pod uwagę doskonałe wyniki uczestniczek zajęć, Dinah Rodrigues 
[2007] zaczęła od 1992 roku prowadzić badania naukowe (we współpracy z gi-
nekologami i endokrynologami), nad wpływem terapii jogą na poziom hormo-
nów i objawy obniżenia poziomu hormonów, takie jak uderzenia gorąca, su-
chość błon śluzowych, chwiejność emocjonalna, bezsenność, zmęczenie, depre-
sja, migrena, niepłodność, wypadanie włosów itd.  

Do kontroli wyników u wszystkich uczestniczek zastosowano test pozio-
mu estradiolu i FSH, który powtarzano co 4 miesiące, natomiast co miesiąc 
kobiety wypełniały kwestionariusz oceniający zmiany nasilenia objawów. 
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W wyniku ćwiczeń w każdej grupie osiągnięto rewelacyjne wyniki.  
U wszystkich uczestniczek po trzech–czterech miesiącach ćwiczeń (bez leków) 
ustąpiły objawy, a jeżeli któreś były jeszcze odczuwane, to ich intensywność 
zmniejszyła się znacznie. Stężenie hormonów wykazało średni wzrost o 250% 
po czterech miesiącach ćwiczeń przez 1,5–2,0 godz. dziennie i 16 dni w miesią-
cu. Drażliwość, neurastenia, chwiejność emocjonalna, napady płaczu, bezsen-
ność, niepokój, stres oraz inne objawy emocjonalne, takie jak senność, uczucie 
zmęczenia i depresja, znikały po dwóch–trzech miesiącach ćwiczeń. We 
wszystkich przypadkach ustąpił zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS), 
migrena, a zespół stresu i paniki minął lub wyraźnie tracił na intensywności. 
Obniżenie poziomu hormonów bez wątpienia jest przyczyną pojawiania się tych 
objawów. Terapia jogą hormonalną reaktywuje nie tylko poziom hormonów, ale 
również sprzyja uzyskaniu emocjonalnej równowagi, co wpływa na eliminację 
tych objawów. Wypadanie włosów, sucha skóra i kruche paznokcie również są 
spowodowane obniżeniem poziomu hormonów. Praktykowanie ćwiczeń za-
trzymuje wypadanie włosów, jednak w przypadku skóry i paznokci potrzebna 
jest dodatkowa pielęgnacja. Warto dodać, że skuteczność terapii wzrasta, jeżeli 
jest uzupełniana wartościowym pożywieniem. 

Zaawansowany wiek nie jest przeszkodą w stosowaniu terapii jogą hormo-
nalną, gdyż u niektórych uczestniczek ponadsiedemdziesiątletnich reaktywowa-
ły się jajniki, wzrósł poziom estrogenu, a przykre dolegliwości minęły. U młod-
szych kobiet także mogą występować problemy hormonalne, takie jak przed-
wczesna menopauza, która występując przed 30. rokiem życia, może powodo-
wać niepłodność i przysparzać wielu problemów psychologicznych. Przyczyny 
mogą być różne, na przykład wstrząs emocjonalny, nadmierny trening, bardzo 
niska waga itp. Dzięki terapii jogą hormonalną poziom hormonów powracał do 
normy, a co za tym idzie – powracała płodność. Zauważono także bardzo dobre 
działanie terapii w przypadku młodych kobiety cierpiących z powodu objawów 
PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego). Innym, szczególnie częstym pro-
blemem u młodych kobiet jest zespół policystycznych jajników. Po trzech–
czterech miesiącach ćwiczeń tkanka jajników wracała do normy i normali-
zowała się miesiączka. Policystyczne jajniki z reguły powodują bezpłodność, 
jednak po czterech–sześciu miesiącach ćwiczeń 80% uczestniczek zachodziło 
w ciążę.  

Również w Polsce od listopada 2006 roku do czerwca 2007 roku prowa-
dzono pilotażowe badania oparte na programie jogi hormonalnej we współpracy 
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z lekarzami z NZOZ – Centrum Medyczne Femina [Rodrigues, 2007]. Zajęcia 
były prowadzone raz w tygodniu przez od półtorej do dwóch godzin w Górno-
śląskim Centrum Kultury przez instruktorkę jogi hormonalnej Lidię Machaj 
w grupie 64 kobiet w wieku 50–60 lat. W ciągu ośmiu miesięcy ćwiczeń  
u wszystkich uczestniczek nastąpiła obiektywna i subiektywna poprawa ogól-
nego stanu zdrowia. Wśród pozytywnych efektów można wymienić między 
innymi wzrost poziomu estradiolu, poprawę poziomu cholesterolu, zdecydowa-
ną poprawę nastroju, stabilności emocjonalnej oraz kondycji umysłowej, złago-
dzenie lub ustąpienie uderzeń gorąca.  

 
 

4.  Rozwój społeczno-gospodarczy regionu a aktywność kobiet 

 
Ujmując ogólnie istotę rozwoju regionalnego, w literaturze przyjęto, że 

jest to trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego 
w skali określonej jednostki terytorialnej [Szymla, 1994]. Jest on definiowany 
głównie przez pryzmat zmian w następujących komponentach: potencjale gos-
podarczym, strukturze gospodarczej, środowisku przyrodniczym, zagospodaro-
waniu infrastrukturalnym, ładzie przestrzennym, poziomie życia mieszkańców 
oraz zagospodarowaniu przestrzennym. 

Większym stopniem szczegółowości charakteryzuje się definicja A. Klasi-
ka, w której autor podkreśla wagę czynnika konkurencyjności, wpływającego 
na trwały wzrost potencjału w skali regionalnej poprzez wymuszanie postępo-
wych zmian wśród podmiotów gospodarczych, co w efekcie przyczynia się do 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Autor uważa, że o rozwoju regional-
nym decyduje trwały wzrost trzech elementów: potencjału gospodarczego da-
nego obszaru, jego siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkań-
ców. W warunkach polskich rozwój w skali regionalnej tworzy współcześnie 
dziesięć składowych [Klasik, F. Kuźnik, 1998]: wzrost gospodarczy i zatrud-
nienie, wzrost dobrobytu i jakości życia, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 
rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalno-
ści gospodarczych, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost ruchliwości 
zawodowej, społecznej i przestrzennej, rozwój infrastruktury instytucjonalnej, 
poprawa jakości środowiska oraz wzbogacanie tożsamości i procesy integracyj-
ne. 
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O kształcie i tempie procesów rozwojowych decydują wartości niemate-
rialne, coraz częściej nazywane infrastrukturą intelektualną, które są łączone 
z kapitałem ludzkim. Rozwój regionalny jest uzależniony od potencjału, którym 
dysponuje społeczeństwo na określonym obszarze. Potencjał to czynniki wpły-
wające na rozwój określonej przestrzeni. Wyróżniamy dwa rodzaje okoliczno-
ści, które oddziałują na rozwój regionalny. Pierwsze to czynniki rozwojowe, 
natomiast drugie działają hamująco lub wręcz eliminują tendencje prorozwojo-
we [Kupiec , 2000]. Noszą one miano barier. 

Występuje także podział czynników rozwoju regionalnego na twarde (mie-
rzalne) i miękkie (niemierzalne) [Chmiel, 1997]. Za twarde czynniki uznano 
między innymi następujące: położenie geograficzne danego obszaru, jakość 
funkcjonowania infrastruktury (głównie w dziedzinie badań naukowych, eduka-
cji, administracji, ochrony zdrowia), strukturę rynku pracy, miejsce obszaru 
w krajowej i międzynarodowej sieci transportowej oraz sieci łączności, rodzaj 
i rozmiary własności podmiotów gospodarczych, strukturę branżową gospodar-
ki regionu. 

Wśród miękkich czynników rozwoju regionu wyróżnia się identyfikację 
lokalnego społeczeństwa z zamieszkiwanym regionem, jakość środowiska natu-
ralnego, aktywność społeczności lokalnej w działalności publicznej, ofertę 
usług rekreacyjno-wypoczynkowych, aktywność w dziedzinie kultury. 

Inne ujęcie czynników rozwojowych prezentuje K. Secomski [1987], wy-
mieniając pięć kategorii: ekonomiczne, społeczne, przestrzenne, ekologiczne 
oraz lokalne. Najistotniejsze znaczenie, według autora, mają czynniki ekono-
miczne, które podzielił na tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych zaliczył 
zasoby pracy, zasoby naturalne oraz środki trwałe1. To właśnie te czynniki mają 
główny wpływ na dynamikę i przeobrażenia strukturalne regionu. Ze względu 
na różną skalę występowania tradycyjnych czynników w poszczególnych ob-
szarach wykorzystuje się je w różnych relacjach do dynamizowania procesów 
rozwojowych, w zależności od efektywności ich użycia i sprawności organiza-
cji pracy. Ułatwiają także kształtowanie procesów rozwojowych. Głównym 
inicjatorem i realizatorem procesów rozwoju gospodarczego jest zatem czynnik 
ludzki. 

                                                           
1  Coraz większą wagę przywiązuje się do wiedzy, która (oprócz tradycyjnych) jest czyn-

nikiem rozwojowym i nośnikiem postępu cywilizacyjnego i gospodarczego. Zob. [W kierunku 
gospodarki..., 2006]. 
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Do drugiej kategorii czynników rozwoju regionalnego K. Secomski zali-
czył czynniki społeczne, wśród których wymienił oświatę i wychowanie, ochro-
nę zdrowia, poprawę stanu sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
upowszechnianie kultury i sportu, a także aktywizację zawodową kobiet. 

Złe samopoczucie, stres czy zły stan zdrowia mogą w znacznym stopniu 
hamować lub eliminować chęć podejmowania różnych form działalności, na 
przykład społecznej, zawodowej lub gospodarczej. Niektóre formy rekreacji 
ruchowej kobiet (np. joga hormonalna) zbawiennie wpływają na ich zdrowie 
psychofizyczne, a co za tym idzie – zwiększają ich samoocenę, poczucie włas-
nej wartości oraz odporność na stres, poprawiają kondycję i samopoczucie. 

Potrzeba aktywności zawodowej kobiet może mieć wiele uwarunkowań, 
często wynika także z tego, że rola matki i żony przestała zaspokajać ich ocze-
kiwania wobec życia, nie pozwalając na pełne realizowanie się w społecznym 
i ambicjonalnym aspekcie. Własny dochód finansowy jest potrzebny kobiecie 
po to, aby czuła się niezależna i samodzielna. Praca zawodowa jest dla kobiet 
przyjemnością i źródłem spełnienia oraz dużej satysfakcji. Badania przeprowa-
dzone przez M. Kłosińską wykazały, że większość kobiet wolałaby pracować 
nawet wtedy, gdyby nie było to konieczne z powodów materialnych [Kłosińska, 
2010]. Praca zawodowa daje kobietom wiele innych korzyści oprócz satysfakcji 
finansowej. Dla kobiet aktywnych zawodowo jest ona gwarancją bezpieczeń-
stwa oraz poczucia spełnienia. Zatrudnienie i aktywność zawodowa dają im 
pewność siebie, dobre samopoczucie i wysoką samoocenę. Dzięki pracy kobieta 
ma szansę na ciągły rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń, czuje się doce-
niona przez uznanie czy awans. 

Warto zaznaczyć, że kobieta pracująca zawodowo ponosi także pewne 
koszty swej aktywności, jest narażona na stres związany z pracą, zwiększoną 
liczbą obowiązków oraz na trud godzenia wielu sfer życia. Pośpiech, rywaliza-
cja, kłopoty w pracy mogą ją stresować, a nawet wywoływać problemy ze snem 
czy zaburzenia rytmu odżywiania. 

Według badań U. Feltynowskiej, istnieją także ograniczenia w dostępie 
kobiet do rynku pracy. Wśród największych barier można wymienić następują-
ce [Feltynowska, 2005]: 

a) dyskryminację kobiet na rynku pracy: mniejsze możliwości awansu, 
tak zwany szklany sufit, niższe zarobki, wyższą stopę bezrobocia  
kobiet; 

b) niski współczynnik aktywności zawodowej kobiet; 
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c) mało elastyczny rynek pracy, niski poziom wykorzystania niestandar-
dowych form zatrudnienia (np. w niepełnym wymiarze czasu pracy); 

d) traktowanie pracy w domu i wychowywania dzieci jako okresu bierno-
ści zawodowej; brak systemowych rozwiązań chroniących kobiety 
pracujące w domu. 

Badania przeprowadzone przez M. Szymczak [2008] wykazały, że kobiety 
wolą prowadzić własną firmę, niż pracować na etacie. W związku z tym kobiety 
coraz częściej podejmują działalność gospodarczą. Okazuje się jednak, że nie 
zawsze udaje im się godzić życie zawodowe z prywatnym. 

Joga jako forma rekreacji ruchowej kobiet może skutecznie łagodzić stres 
i jego konsekwencje, na przykład obniżenie jakości życia wywołane przez brak 
pracy lub jej nadmiar, problemy rodzinne. Regularne ćwiczenia jogi zwiększają 
aktywność i efektywność kobiet w wielu sferach życia (rodzinnego, społeczne-
go, zawodowego, ekonomicznego itp.), co może mieć duży wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu. 

 
 

Zakończenie 

 
Kwestie ekonomiczne i społeczne zwiększyły zainteresowanie ośrodków 

decyzyjnych i szerokich kręgów społeczeństwa problemami zatrudniania kobiet. 
Z jednej strony kobieta pracująca zawodowo ma znacznie więcej obowiązków, 
a z drugiej odczuwa satysfakcję z samodzielności finansowej. Ponieważ kobiety 
radzą sobie coraz lepiej na rynku pracy, coraz więcej z nich zajmuje kluczowe 
stanowiska i robi karierę, warto je wspierać przez popularyzowanie ćwiczeń 
jogi jako formy rekreacji ruchowej, dopasowanych do ich potrzeb. Efektem 
takiej połączonej aktywności będzie równowaga zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym, a to pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy 
regionu. 
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EFFECT OF SOME FORMS OF WOMEN’S RECREATION 

ONTO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
 

Summary 
 
Poor health can significantly suppress or eliminate the desire to undertake diffe-

rent activities, such as social ones, professional, or economical ones. In the paper an 
attempt to prove that some forms of recreation (eg. hormonal yoga) definitely improve 
woman’s psycho-physical health. As a consequence the women have better self-esteem 
and tolerance for stress, improve their fitness and wellbeing. Such a state of health and 
self-esteem leads to their greater activity and effectiveness in many areas of life (family, 
social, vocational, economical etc.) and thus may have a significant impact on the 
socio-economic development of the region. 
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OBIEKTY POPRZEMYSŁOWE  
JAKO CZYNNIKI ROZWOJU REGIONU  

W TURYSTYCE I REKREACJI 
 
 
 

Wstęp 

 
Proces przekształceń obiektów poprzemysłowych rozpoczął się w Polsce 

w okresie transformacji gospodarczej po upadku przedsiębiorstw działających 
w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej zjawisko to uległo nasileniu dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych oraz 
możliwościom wykorzystania doświadczeń krajów Europy Zachodniej. Wśród 
wielu sposobów wykorzystania terenów poprzemysłowych można wymienić 
cele związane z turystyką, rekreacją i sportem. Celem artykułu jest wykazanie, 
w jaki sposób takie obiekty mogą wpływać na wzrost atrakcyjności regionu, 
a co za tym idzie – przyczyniać się do jego rozwoju. Przedstawiono charaktery-
styczne cechy placówek turystycznych, rekreacyjnych i sportowych lokowa-
nych na terenach poprzemysłowych, a także ich pozytywne i negatywne aspek-
ty. Ze względu na ograniczenie objętości artykułu, analizę zawężono do obiek-
tów położonych w Łodzi oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-
go. 
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1. Pojęcie i zakres obiektów poprzemysłowych w turystyce 

 
Aby prawidłowo scharakteryzować przekształcenia obiektów poprzemy-

słowych, należy sprecyzować pojęcie takich obiektów. Według P. Lorensa 
[2005], są to obiekty, które kiedyś decydowały o potencjale ekonomicznym 
miasta, a obecnie znalazły się poza głównym nurtem przemian społecznych 
i gospodarczych. Tereny poprzemysłowe zazwyczaj mają rozległą powierzchnię 
oraz zróżnicowaną zabudowę, nierzadko o wartości historycznej, chociaż, nie-
stety, wciąż powszechnie niedostrzeganej. Ponadto na tych terenach występują 
liczne zanieczyszczenia, wynikające z długotrwale prowadzonej w danym miej-
scu działalności produkcyjnej. Można tam także znaleźć pozostałości zdegra-
dowanej infrastruktury technicznej i przemysłowej, jednak urządzenia te nie 
nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego konieczne jest usunięcie i za-
projektowanie nowych elementów [Lorens, 2005]. 

Podstawowe kategorie obiektów poprzemysłowych można wydzielić wed-
ług rodzajów prowadzonej kiedyś działalności: 

a) pełniące funkcje składowe i magazynowe – nie występuje na nich za-
budowa lub jest ona tymczasowa, ponadto nie odnotowuje się zanie-
czyszczeń środowiska lub są one nieznaczne, co ułatwia prowadzenie 
procesu przekształceń; 

b) związane z przemysłem lekkim i gospodarką komunalną – mają zabu-
dowę wielkopowierzchniową, nierzadko wielokondygnacyjną, podob-
nie jak obiekty z grupy powyżej cechują je niewielkie zanieczyszcze-
nia oraz względnie łatwe przystosowanie do nowych funkcji, jednak 
łączy się to ze znacznie wyższymi kosztami; 

c) związane z przemysłem ciężkim – charakteryzuje je zróżnicowana 
struktura, silne zanieczyszczenia, zarówno gleby jak i zabudowy, dla-
tego, a także ze względu na konieczność likwidacji zdegradowanych 
urządzeń technicznych, ich adaptacja na nowe cele jest w przeciwień-
stwie do dwóch pozostałych kategorii kosztowna i skomplikowana; ich 
zaletą jest jednak fakt, że dzięki dużej powierzchni po kompleksowej 
rewitalizacji mogą pełnić funkcje o znaczeniu metropolitalnym [Lo-
rens, 2005]. 

B. Domański twierdzi, że tereny poprzemysłowe mogą być rozumiane 
dwojako. W  węższym ujęciu można je zdefiniować jako tereny, „które przesta-
ły być miejscem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocni-
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cze dla tej produkcji w obszarze zakładów przemysłowych (np. magazynowo- 
-składowe, transportowe, administracyjne) łącznie z obszarami niedokończo-
nych inwestycji przemysłowych” [Domański, 2000, s. 108]. Możliwe są nastę-
pujące warianty obecnego wykorzystania tych obszarów:  

– brak jakiegokolwiek użytkowania,  
– użytkowanie na cele pozaprodukcyjne, 
– ponowne wykorzystywanie na nowe cele produkcyjne po okresie nie-

użytkowania [Domański, 2000].   
W znaczeniu szerszym do obszarów poprzemysłowych należy włączyć 

także tereny, „zdegradowane przez działalność przemysłową, np. górniczą, skła-
dowanie odpadów przemysłowych, skażenie gleb, wód itd.” [Domański, 2000, 
s. 108]. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto węższe znaczenie, ponieważ 
przekształcenia w szerszym rozumieniu byłyby bardzo trudne do zdefiniowania 
dla przyjętego obszaru badań. 

K. Gasidło [1997] wyróżnia następujące typy terenów poprzemysłowych: 
– przeznaczone na proces produkcyjny, 
– zajmowane przez funkcje towarzyszące przemysłowi, 
– objęte oddziaływaniami przemysłu: fizycznymi, ekonomicznymi oraz 

społecznymi. 
W tym przypadku również wykorzystywana będzie najwęższa definicja, ponie-
waż stosowanie dwóch pozostałych znacznie wykraczałoby poza zakres artyku-
łu. W przypadku nieużytkowania terenów poprzemysłowych można wyróżnić 
następujące sytuacje:  

a) celowe „odłogowanie” w oczekiwaniu na atrakcyjne warunki sprzeda-
ży lub możliwość zagospodarowania w przyszłości; 

b) utrzymywanie w „gotowości użytkowej” z zamiarem ewentualnego 
przywrócenia dotychczasowej funkcji; 

c) porzucenie terenu prowadzące do powstania „ugoru” [Gasidło, 1998]. 
Istotne wydaje się również wyjaśnienie pojęć turystyka i rekreacja. K. Prze-
cławski [1973] uważa, że turystyka w szerokim znaczeniu oznacza całokształt 
zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną, czasową zmianą 
miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą 
ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturalnym, bądź społecz-
nym). Zdaniem L. Nettkovena, turystyka to całość zjawisk społecznych i go-
spodarczych, wynikających z dobrowolnej i czasowo ograniczonej zmiany 
miejsca pobytu, która podejmowana jest przez obcych dla zaspokojenia potrzeb 
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niematerialnych, przy czym użytkuje się przede wszystkim urządzenia przezna-
czone dla dużej liczby ludzi [Alejziak, 2000]. Rynek turystyczny występuje nie 
tylko w miejscu czasowego pobytu turystów, ale także w miejscu stałego za-
mieszkania, przed wyjazdem oraz po powrocie z podróży [Kornak, 1979]. W ar-
tykule założono, że rekreacja jest częścią szeroko rozumianej turystyki i jednym 
z podstawowych sektorów turystycznych, rozumianym jako sektor atrakcji tu-
rystycznych (zob. tabelę 1). Regiony turystyczne powinny stwarzać turystom 
dogodne warunki do podejmowania różnych form rekreacji i rozrywki, a jedno-
cześnie nie zaburzać podstawowych cech ośrodków turystycznych [Różycki, 
2006]. Analizie poddano regiony łódzki i górnośląski z punktu widzenia wyko-
rzystania obiektów poprzemysłowych w turystyce i rekreacji. 

 
Tabela 1 

Sektory turystyczne 

Sektor bazy 
noclegowej 

Sektor  
transportowy 

Biura  
podróży 

Organizacje  
w miejscach 

odwiedzanych 

Sektor  
atrakcji  

turystycznych 

Hotele Linie lotnicze Tour-operatorzy Regionalne 
organizacje 
turystyczne 

Motele Linie promowe Agencje turys-
tyczne 

Lokalne organi-
zacje turystycz-
ne 

Pensjonaty Kolej Pośrednicy Stowarzyszenia 
Kwatery 
wiejskie 

Przewoźnicy 
autobusowi 

Organizacje 
specjalistyczne 

Informacja 
turystyczna 

Centra konfe-
rencyjne 

Firmy wynajmu 
samochodów 

Kempingi 
stałe 
Ośrodki 
żeglarskie 

 

  

Podmioty zapew-
niające turystom 
dostęp do takich 
atrakcji, jak parki 
narodowe, rezer-
waty przyrody, 
ogrody zoologi-
czne, parki te-
matyczne, parki 
rozrywki, muzea  
i galerie, miejsca 
historyczne 

Źródło: [Panasiuk, 2006, s. 71]. 
 
 

2.  Studia przypadków obiektów poprzemysłowych 
 

Przedstawiono pięć studiów przypadków obiektów poprzemysłowych 
w celu analizy ich wykorzystania w turystyce i rekreacji. W literaturze zagra-
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nicznej studia przypadku (case study) należą do podstawowych metod analizy 
naukowej [Gerring, 2007; Yin, 2003]. Wobec tego prawidłowe wydaje się wy-
korzystanie studiów przypadku na potrzeby problematyki artykułu.  

 
2.1.  Hotel Focus 

 
Pierwszym analizowanym obiektem jest hotel Focus, mieszczący się 

w dawnej fabryce Kindermana w Łodzi. Jej początki sięgają lat 90. XIX wieku, 
kiedy właściciel działki przy ulicy Łąkowej wzniósł przędzalnię, tkalnię, maga-
zyny oraz inne budynki, z których większość nie zachowała się do dziś. Naj-
ważniejszy z istniejących budynków to czterokondygnacyjna przędzalnia, po-
kryta jasnym tynkiem, flankowana dwoma wieżami zwieńczonymi blankowa-
niem [http://www.cityoflodz.pl/index.php?str=91&id=103]. Istniejący obecnie 
hotel został sklasyfikowany jako dwugwiazdkowy, ma on 53 pokoje jednooso-
bowe i 63 jednoosobowe, co pozwala zakwaterować jednocześnie 179 gości 
[http://www.hotelfocus.com.pl/hotel_pl,3,31.html]. Trudno przecenić znaczenie 
bazy noclegowej dla atrakcyjności turystycznej miasta, a co za tym idzie, także 
jego rozwoju. Przewaga lokalizacji hotelu w budynkach poprzemysłowych nad 
tradycyjnymi obiektami polega jednak na tym, że pozwala ona przedstawić 
osobom przyjezdnym określony wizerunek miasta. W analizowanym przykła-
dzie chodzi o nawiązanie do tradycji produkcji włókienniczej w Łodzi, ponie-
waż budynek zachował charakterystyczną bryłę i detale z czasów pełnienia 
pierwotnej funkcji, a na elewacji znajduje się tablica informująca o jego daw-
nym przeznaczeniu. Obiekt ten w pewnym sensie pełni funkcję edukacyjną, 
a nawet marketingową, gdyż może być punktem wyjścia poznawania dziedzic-
twa przemysłowego miasta. 

 
2.2. Fabryka Markusa Silbersteina 

 
Przykładem wykorzystania obiektu poprzemysłowego do celów rekreacyj-

nych jest dawna fabryka Markusa Silbersteina w Łodzi. Jej forma architekto-
niczna jest zbliżona do obiektu omawianego powyżej, gdyż główny korpus ma 
cztery kondygnacje, a po jego obu stronach znajdują się wieże nawiązujące do 
architektury obronnej [Jaskulski, 1995]. Największa różnica polega jednak na 
tym, że elewacja omawianej tkalni wykonana jest z nieotynkowanej czerwonej 
cegły, co było rozwiązaniem typowym w XIX-wiecznych fabrykach łódzkich, 
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podczas gdy w poprzednim przypadku fasada była pokryta jasnym tynkiem 
[Jaskulski, 1995]. W dawnej fabryce mieści się obecnie centrum sportowe, które 
umożliwia korzystanie z siłowni, kortów do badmintona i squasha, a także sto-
łów do tenisa i solarium [http://www.energym.pl/]. Niewątpliwą zaletą omawia-
nego obiektu jest położenie w centrum miasta, a zatem ma dobrą dostępność. 
Warto zauważyć, że wspomniany kort do squasha jest jedynym takim miejscem 
w centrum miasta, wszystkie pozostałe są położone w dzielnicach peryferyj-
nych. Ponadto placówka mieści się w budynku o niebanalnej architekturze, 
dzięki czemu odróżnia się od konkurencji i wywołuje u klientów pozytywne 
skojarzenia. Pewnym mankamentem przyjętego rozwiązania może być trudność 
z aranżacją pomieszczeń, związana z ograniczonymi możliwościami dokony-
wania przekształceń w zabytkowym budynku. Z pewnością jednak łatwiej przy-
stosować tego typu obiekt do funkcji rekreacyjnej niż na przykład mieszka-
niowej czy biurowej, wymagającej spełnienia wyższych standardów technicz-
nych. 

 
2.3.  Centrum handlowe „Manufaktura” 

 
Obiektem łączącym obecnie funkcje dwóch analizowanych budynków: tu-

rystyczną i rekreacyjną, jednak zrealizowane na znacznie większą skalę, jest 
łódzkie centrum handlowe „Manufaktura”. Położone jest ono w ścisłym śród-
mieściu Łodzi, w pobliżu ulicy Piotrkowskiej i może być uzupełnieniem jej 
oferty turystycznej. Mieści się ono na obszarze dawnego kompleksu przemy-
słowego Izraela Poznańskiego, który powstawał w latach 1872–1892 i był jed-
nym z największych istniejących ówcześnie w Łodzi [Jaskulski, 1995]. Na jego 
terenie zlokalizowano czterogwiazdkowy hotel Andel’s, mieszczący się w bu-
dynku dawnej przędzalni. Obiekt ma 278 pokoi i apartamentów, mieści także 
7 sal konferencyjnych oraz salę balową. Hotel oferuje możliwość korzystania 
z centrum SPA & Fitness, w którego skład wchodzi oszklony basen z widokiem 
na miasto, siłownia, sauna oraz studio masażu [http://www.andelslodz.com/pl/ 
strona-glowna]. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, atutem umieszcze-
nia obiektu hotelowego w zabudowaniach poprzemysłowych jest jego oryginal-
ność i rozpoznawalność, a także silne powiązanie z tożsamością miasta. Wpły-
wa to także na poprawę wizerunku miejsca, przed rewitalizacją kojarzonego ze 
zdegradowanymi pofabrycznymi ruinami. Może to być jednak przyczyną kon-
fliktów społecznych, ponieważ oferta hotelu jest skierowana do zamożnych 
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klientów, a w jego sąsiedztwie znajdują się zdegradowane domy robotnicze, 
zamieszkiwane przez ubogą ludność. Ten kontrast może być pewnym hamulem 
rozwoju dzielnicy, w której położone są omawiane obiekty. 

Oferta hotelu nie jest jedyną dostępną formą rekreacji na terenie omawia-
nego centrum handlowego, gdyż obejmuje ono wiele innych miejsc o przezna-
czeniu rekreacyjnym. Klienci odwiedzający „Manufakturę” mają możliwość 
korzystania z kręgielni, centrum wspinaczkowego oraz klubu fitness 
[http://www.manufaktura.com]. Może jednak zastanawiać brak ogólnodostęp-
nego basenu pływackiego. Wynika to zapewne z faktu, że ceny nieruchomości 
na terenie badanego centrum handlowego są stosunkowo wysokie, a pływalnia 
wymaga znacznej powierzchni i w związku z tym nie byłby to obiekt wystar-
czająco dochodowy. Ogólnie można jednak stwierdzić, że ośrodek handlowy 
zapewnia możliwość uczestnictwa w zróżnicowanych i nowoczesnych formach 
rekreacji. Jest to związane z zaletą obiektów poprzemysłowych jako miejsc 
przeznaczonych na cele rekreacyjne, polegającą na ich pokaźnej kubaturze, 
pozwalającej zgromadzić wiele placówek rekreacyjnych w jednym miejscu. 
Innym atutem jest położenie w centrum miasta, co zapobiega wyludnianiu się 
śródmieścia i odpływowi potencjalnych klientów na peryferia. 

Cechami łączącymi trzy analizowane przykłady jest położenie obiektów 
w strefie śródmiejskiej Łodzi, wielokondygnacyjne budynki o sporej kubaturze 
oraz charakterystyczna, XIX-wieczna ceglana architektura. Zbliżone są także 
formy rekreacji, z których można korzystać, gdyż są to zazwyczaj dyscypliny 
uprawiane w pomieszczeniach zamkniętych, niewymagających nadmiernie du-
żej powierzchni. Zaletą jest możliwość uniezależnienia się od warunków atmo-
sferycznych, a pewnym mankamentem – brak możliwości bezpośredniego kon-
taktu z naturą. Zdecydowaną różnicą są natomiast proporcje poszczególnych 
zabudowań względem siebie, ponieważ w dwóch pierwszych przypadkach ma-
my do czynienia z jednym budynkiem głównym i niewielkimi przyległymi za-
budowaniami pomocniczymi, a ostatni obiekt to rozbudowany zespół wielu 
równorzędnych budynków, rozmieszczonych na znacznej powierzchni. 

Adaptacja badanych obiektów poprzemysłowych na cele związane z tury-
styką i rekreacją pozytywnie wpływa na atrakcyjność regionu i jego rozwój, 
ponieważ generuje ruch turystyczny w centrum miasta, co sprzyja korzystaniu 
przez przyjezdnych także z innych atrakcji, na przykład punktów gastronomicz-
nych czy instytucji kultury. Ważnym aspektem dla borykającej się ze skutkami 
transformacji gospodarczej Łodzi jest także tworzenie miejsc pracy, często dla 
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wykwalifikowanej kadry, na przykład instruktorów, trenerów. Obecność licz-
nych placówek związanych z rekreacją na terenie śródmiejskim przyczynia się 
również do kreowania pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjne-
go do zamieszkania. Jest to szczególnie ważne w Łodzi, do niedawna po-
wszechnie kojarzonej z trudnymi warunkami zamieszkania, niepozwalającymi 
na aktywne spędzanie czasu wolnego. 

 
2.4. „Dolomity Sportowa Dolina” 

 
Pierwszym przykładem z terenu Górnego Śląska jest ośrodek „Dolomity 

Sportowa Dolina” w dzielnicy Bytomia – Suchej Górze. Różni się on zdecydo-
wanie od wszystkich analizowanych wcześniej obiektów. Przede wszystkim nie 
ma tu zabytkowych budynków pofabrycznych, lecz są rozległe tereny po nie-
gdysiejszej eksploatacji surowców naturalnych. Obiekt sportowy znajduje się na 
terenie nieczynnego kamieniołomu skał triasowych Blachówka. Od końca  
XIX wieku wydobywano tu rudy żelaza, a po ich wyczerpaniu przystąpiono do 
eksploatacji dolomitów. Wśród pozostałości po działalności wydobywczej 
można wyróżnić usypiska, hałdy, wyrobiska odkrywkowe (po eksploatacji wa-
pieni, dolomitów, piasków czy żwirów), chodniki podziemne, sztolnie i szyby 
(po eksploatacji rud żelaza). Są tu również niecki osiadania oraz antropogenicz-
ne zapadliska [Słomka, Doktor, Joniec, Kicińska-Świderska, 2006]. 

Główną atrakcją działającego obecnie centrum rekreacyjnego jest cało-
roczny stok narciarski, powstały dzięki wykorzystaniu hałd i usypisk. Ośrodek 
ma trzy trasy narciarskie o łącznej długości 700 m, w tym jedną o nawierzchni 
igielitowej, umożliwiającej uprawianie narciarstwa poza sezonem zimowym. 
Dostępna jest także pełna infrastruktura, w  której skład wchodzi wypożyczalnia 
i serwis sprzętu, snowpark dla snowboardzistów, a także możliwość korzystania 
z usług kadry instruktorskiej. Całoroczna oferta ośrodka obejmuje również inne 
dyscypliny sportu – wyznaczono tu trasy rowerowe oraz zimowy tor dla  
quadów. Oferta jest sukcesywnie poszerzana, między innymi przez trwającą 
obecnie budowę centrum tenisowego [http://www.dsd.pl/index.php]. Atutem 
jest położenie obiektu w pobliżu rezerwatu Segiet, na którego terenie jest chro-
niona górska buczyna. W niewielkiej odległości przebiega trasa turystycznej 
kolejki wąskotorowej, łączącej centrum Bytomia z zalewem Nakło–Chechło, 
wykorzystywana do celów rekreacyjnych. Wyjątkowość ośrodka polega na tym, 
że pozwala on na uprawianie na obszarze silnie uprzemysłowionej konurbacji 



Obiekty poprzemysłowe jako czynnik rozwoju regionu… 

 

103 

 

zimowych dyscyplin sportowych, powszechnie kojarzonych z terenami górski-
mi. Położenie na atrakcyjnych krajobrazowo i cennych pod względem przyrod-
niczym terenach kreuje pozytywny wizerunek Górnego Śląska, który w po- 
wszechnej opinii jest pozbawiony tego typu terenów. Trwająca rozbudowa 
kompleksu sportowego świadczy o jego dużej popularności, można ją także 
łączyć z rozwojem w sąsiedztwie jednorodzinnego budownictwa mieszkanio-
wego o wysokim standardzie na obszarach sąsiednich [http://www.zielone 
wzgorza.eu/index.php]. Jak wiadomo, tego typu osiedla są zamieszkiwane 
głównie przez zamożne osoby, które przy wyborze lokalizacji często biorą pod 
uwagę bliskość atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Można więc uznać, że jest 
to jeden z aspektów rozwoju regionu w wyniku pozytywnego oddziaływania 
ośrodka sportowego na otoczenie. 

 
2.5. Pogoria 

 
Kolejnym przykładem przeznaczenia na cele rekreacyjne terenu po dzia-

łalności wydobywczej jest zespół czterech sztucznych zbiorników Pogoria na 
terenie Dąbrowy Górniczej, określanych także jako Pojezierze Dąbrowskie. 
Powstały one w miejscu dawnego wyrobiska piasku podsadzkowego do kopalń, 
przy czym najstarszy akwen, Pogoria I, został utworzony w 1943 roku. Po-
wierzchnia zbiorników wynosi od 25 ha do 560 ha, największy jest zbiornik 
Pogoria IV, oficjalnie nazywana Kuźnicą Warężyńską. Najwcześniej, bo już od 
lat 50. XX wieku, wykorzystywano na potrzeby rekreacji jezioro Pogoria I, 
gdzie powstały ośrodki wyposażone w bazę noclegową i żeglarską. Obecnie 
nadal funkcjonują tu liczne kluby sportów wodnych. Wykorzystywaniu zbior-
nika jako kąpieliska sprzyja płaski brzeg z piaszczystą plażą w części północnej. 
Na pozostałej długości wybrzeża dno opada jednak bardzo stromo, co może być 
pewnym zagrożeniem dla turystów. Znaczenie zbiornika Pogoria II polega na 
jego wyjątkowych walorach przyrodniczych. W jego obrębie znajdują się szu-
wary, murawy, łąki, zarośla, lasy łęgowe oraz zespoły bagienne i wodne. Ze 
względu na bogactwo flory i fauny ma on dużą wartość dydaktyczną. Akwen 
nie jest natomiast wykorzystywany jako kąpielisko, niedozwolone jest także 
uprawianie na nim sportów wodnych. Jezioro Pogoria III, utworzone w latach 
70. XX wieku, zaczęło przejmować rekreacyjną rolę Pogorii I. W zachodniej 
i wschodniej części wybrzeża są wąskie plaże, o łagodnym nachyleniu, umożli-
wiające korzystanie z akwenu jako kąpieliska. Można też korzystać z usług 
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szkoły windsurfingu. Zbiornik pełni również funkcje niezwiązane z rekreacją, 
jest bowiem miejscem hodowli ryb i przeciwdziała skutkom powodzi. Najpóź-
niej utworzony zbiornik wchodzący w skład omawianego kompleksu, Pogoria 
IV, również jest wykorzystywany w celach przeciwpowodziowych, stanowi 
także uzupełniające źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców dzielnicy Będzi-
na – Łagiszy. Akwen ma cechy sprzyjające wykorzystaniu go w rekreacji, jed-
nak do tej pory nie wykształciła się w jego otoczeniu ani infrastruktura sporto-
wa, ani baza noclegowa [http://www.dabrowa-gornicza.pl/strona-228-Ekologia+ 
Zbiorniki+wodne+w+Dabrowie+Gorniczej.html]. 

Nie sposób przecenić znaczenia wymienionych zbiorników wodnych dla 
konurbacji górnośląskiej, która jest położona na dziale wodnym pierwszego 
rzędu, co oznacza brak znaczących cieków wodnych i większych zbiorników 
pochodzenia przyrodniczego, w przeciwieństwie na przykład do Poznania, na 
którego terenie znajduje się kilka naturalnych, dużych jezior. W związku z tym 
sztuczne zbiorniki o dużej powierzchni, których dobrym przykładem jest kom-
pleks Pogoria, są jedyną możliwością uprawiania sportów wodnych na dużą 
skalę na silnie zurbanizowanym obszarze Górnego Śląska i Zagłębia. Ze wzglę-
du na dobrze rozwiniętą bazę turystyczną i sportową mogą one służyć nie tylko 
okolicznym mieszkańcom, lecz także być magnesem przyciągającym turystów 
z innych regionów. Podobnie jak w poprzednim przykładzie można tu mówić 
o kreowaniu pozytywnego wizerunku regionu. Należy również zwrócić uwagę 
na sąsiedztwo innych obszarów, interesujących pod względem przyrodniczym, 
na terenie Dąbrowy Górniczej, takich jak Zespół Parków Krajobrazowych, 
w którego skład wchodzi Pustynia Błędowska i dolina Białej Przemszy. Umoż-
liwia to zatrzymanie przyjezdnych na dłuższy pobyt, a kompleks Pogoria będzie 
punktem wyjścia poznawania dalszych atrakcji naturalnego środowiska w rejo-
nie Zagłębia Dąbrowskiego.  

Wspólną cechą ośrodka „Dolomity Sportowa Dolina” i kompleksu zbior-
ników Pogoria jest położenie na rozległych terenach po dawnej eksploatacji 
surowców naturalnych. Podobieństwo polega również na tym, że w obu obiek-
tach można uprawiać rekreację jedynie na otwartej przestrzeni, co powoduje 
zależność od warunków atmosferycznych. W obu przypadkach są to obszary 
wartościowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, co ma niebaga-
telne znaczenie na silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym Górnym Ślą-
sku. Obydwa obiekty mogą się przyczyniać do rozwoju regionu przez genero-
wanie ruchu turystycznego i zmianę wizerunku tej części województwa. 
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Różnica uwidacznia się w rodzaju dyscyplin sportowych możliwych do 
uprawiania, gdyż w pierwszym przypadku możliwe jest całoroczne użytkowa-
nie stoku narciarskiego, natomiast sporty wodne mogą być uprawiane jedynie 
w ściśle określonej porze roku. Obiekt położony w Bytomiu w całości należy do 
jednej firmy, natomiast w Dąbrowie Górniczej występuje rozdrobnienie, gdyż 
poszczególne placówki gastronomiczne, noclegowe i sportowe należą do drob-
nych przedsiębiorców. Ponadto inwestycja polegająca na uruchomieniu ośrodka 
narciarskiego jest bardziej kapitałochłonna niż otwarcie ośrodka sportów wod-
nych, z powodu konieczności instalacji kosztownych urządzeń wyciągowych, 
naśnieżających i innych. Jeśli chodzi o „Dolomity”, to powstają plany rozwoju 
w celu urozmaicenia oferty, a w obrębie Pogorii obserwuje się pewną stagnację.  

Różnica między obiektami położonymi na terenie Łodzi i Górnego Śląska 
wynika przede wszystkim z odmiennej działalności, jaka była kiedyś na nich 
prowadzona. W Łodzi są to dawne fabryki włókiennicze, w postaci wielokon-
dygnacyjnych hal, nierzadko o walorach zabytkowych. Można więc organizo-
wać w nich takie formy rekreacji, które nie wymagają zbyt dużej powierzchni 
i mogą się odbywać w zamkniętych pomieszczeniach. Ich niewątpliwą zaletą 
jest położenie w centrum miasta, skutkujące dobrą dostępnością, oraz charakte-
rystyczna architektura, przyczyniająca się do rozpoznawalności obiektu przez 
klientów. Z centralnym położeniem łączą się jednak wysokie opłaty za najem 
i dzierżawę, jeżeli podmiot prowadzący działalność rekreacyjną bądź sportową 
nie jest właścicielem nieruchomości. Może to utrudniać uzyskanie wysokiej 
rentowności, a w dłuższym okresie nawet powodować trudności z utrzymaniem 
się na rynku. 

Badane obiekty na terenie Górnego Śląska są usytuowane na obszarach po 
dawnej eksploatacji złóż naturalnych, zajmują rozległą powierzchnię i są poło-
żone na obrzeżach miast. W związku z tym oferują formy rekreacji wykorzystu-
jące rozległe, otwarte przestrzenie. Ich atutem są ponadprzeciętne walory przy-
rodnicze i krajobrazowe, co ma niebagatelne znaczenie dla mieszkańców kon-
urbacji o silnie zanieczyszczonym środowisku. Ze względu na bogactwo flory 
i fauny mogą także pełnić funkcję edukacyjną. Formy rekreacji uprawiane na 
wolnym powietrzu mają jednak ten mankament, że są zależne od warunków 
atmosferycznych, co jednak w jednym przypadku udało się rozwiązać przez 
utworzenie całorocznego stoku dzięki nawierzchni igielitowej. 

 
 



106 Jacek Koj 

 

Zakończenie 

 
W artykule przeanalizowano obiekty poprzemysłowe przekształcone na 

potrzeby funkcji turystycznej, rekreacyjnej lub związanej ze sportem. Pierwsze 
trzy przypadki pochodziły z terenu Łodzi, a dwa pozostałe były położone na 
obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W każdym z nich można 
było zaobserwować pozytywny wpływ na atrakcyjność regionu, która z pewno-
ścią jest ważnym czynnikiem, warunkującym rozwój danych obszarów. Zależ-
ność ta jest związana z faktem, że mamy do czynienia z dwoma silnie uprzemy-
słowionymi zespołami miejskimi, uważanymi przeważnie za nieciekawe dla 
przyjezdnych i niekojarzonymi w powszechnym odbiorze z możliwościami 
rekreacyjnego spędzania czasu. Analiza przedstawionych obiektów pozwala 
obalić te mity, dowodząc że w obrębie mocno zurbanizowanych regionów moż-
na uprawiać całą gamę różnorodnych dyscyplin sportowych – od badmintona 
i squasha aż po narciarstwo i windsurfing. Co więcej, obecność poprzemysło-
wego dziedzictwa nie jest przeszkodą w rozwoju funkcji rekreacyjnej na oma-
wianych terenach, ale przeciwnie – jest fundamentem wprowadzania cieka-
wych, nowoczesnych form rekreacji w niebanalnym otoczeniu. Przedstawione 
placówki sportowe przyczyniają się do wzrostu ruchu turystycznego i zaintere-
sowanie przyjezdnych innymi atrakcjami regionu, co ma, oczywiście, pozytyw-
ne skutki ekonomiczne. Obecność atrakcyjnych placówek rekreacyjnych i spor-
towych może również skłaniać osoby o ponadprzeciętnych dochodach do osie-
dlania się w ich pobliżu, co również można uznać za istotny wskaźnik rozwoju 
regionu.  
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POST-INDUSTRIAL OBJECTS AS THE FACTORS  

OF REGIONAL DEVELOPMENT IN TOURISM AND RECREATION 

 
 

Summary 
 

The article describes issues related to post-industrial objects, their role and 
importance for the regional development in the field of tourism and recreation. The 
objects analised in this article are the buildings of the former textile factories, which are 
not used for their initial purposes anymore due to the political and economical 
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transformation in Poland. The second group of objects includes the areas where natural 
resources used to be mined. Nowadays, after being renovated and reclaimed, the post-
industrial objects are used for purposes related to science, culture, commerce, tourism 
and recration as well, and therefore their importance for the regional development is 
constantly increasing. The issues related to post-industrial objects and particularly their 
usege for the purposes of tourism, recreation and sports are considered in the article. 
Subsequently, the ways of exploitation of post-industrial obejctes are presented with the 
following examples: the “Manufaktura” shopping centre, the “Focus” hotel, the former 
Silberstein’s factory, the “Dolomity Sportowa Dolina” sports centre and the “Pogoria” 
reservoirs complex. 
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Wstęp 

 
Prowadzenie działalności przez znane organizacje sportowe, w tym zawo-

dowe kluby sportowe, ligi zawodowe czy innych organizatorów (promotorów) 
sportu kwalifikowanego (wyczynowego), w różnych regionach kraju może być 
skutecznym sposobem promowania tych regionów. Do „odkrycia” promocyj-
nych walorów sportu kwalifikowanego przez władze samorządowe przyczyniły 
się częściowo także obowiązujące do 2005 roku przepisy prawne ograniczające 
możliwości finansowego wspierania przez samorządy klubów sportowych o sta-
tusie spółek kapitałowych. Wiele polskich samorządów przed wejściem w życie 
art. 2 Ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 roku, chcąc wspierać  
rozwój sportu profesjonalnego, robiło to poprzez promocję, aby  nie stwarzać  
regionalnym izbom obrachunkowym powodów do podważania takich decyzji 
[Cajsel, 2006]. 

W nowoczesnej polityce regionalnej władze samorządowe muszą uwzglę-
dniać podejście marketingowe oraz kierować się zasadami konkurencyjności 
[Szafranek, 2011]. Sport jest coraz częściej postrzegany jako jeden z determi-
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nantów konkurencyjności miast i regionów. Dostrzegane są też szanse rozwoju 
miast i regionów dzięki organizowaniu dużych przedsięwzięć sportowych 
[Szromnik, 2010]. 

W artykule przyjęto hipotezę, że najbardziej rozpoznawalne są spółki  ka-
pitałowe w sporcie kwalifikowanym, w tym zwłaszcza zawodowe kluby spor-
towe zakładane (w przeszłości i aktualnie) w regionach i miejscowościach naj-
bardziej zurbanizowanych.  

W celu uzasadnienia tej hipotezy: 
a) zidentyfikowano spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym (w tym 

zwłaszcza zawodowe kluby sportowe) powstałe po rozpoczęciu trans-
formacji systemowej w Polsce, czyli w latach 1989–2010; 

b) rozpoznano miejsca ich lokalizacji z uwzględnieniem miejscowości, 
powiatu, województwa; 

c) wybrano 25 najbardziej rozpoznawalnych zawodowych klubów spor-
towych w Polsce oraz oceniono poziom zurbanizowania miejscowości 
i regionów, w których mieściły się siedziby tych klubów. 

Do identyfikacji spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym oraz 
miejsc ich lokalizacji korzystano z baz danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go, Krajowego Rejestru Sądowego (w tym skróconych odpisów KRS) i Info 
Veriti [Smoleń, Pawlak, 2009]. 

Zidentyfikowanie powiatów, województw, w których zlokalizowane zosta-
ły poszczególne spółki, było możliwe dzięki danym GUS. W ocenie poziomu 
zurbanizowania miejscowości uwzględniono między innymi liczbę ludności, 
w których miały siedziby analizowane podmioty, oraz poziom uprzemysłowie-
nia regionu [Ludność..., 2010]. 

W ocenie rozpoznawalności klubów uwzględniono ich osiągnięcia sporto-
we, wiek (tradycję) oraz poziom popularności dyscyplin sportowych rozwija-
nych w tych klubach. 

Uznano, że w przypadku empirycznego potwierdzenia przyjętej hipotezy 
obecność „markowych” klubów sportowych o statusie spółek kapitałowych 
w określonych miejscowościach Polski można traktować jako jeden z wyznacz-
ników rozwoju lokalnego i regionalnego. 
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Spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym w Polsce w układzie teryto-
rialnym 

 
W załączniku do artykułu zamieszczono zbiorcze zestawienie klubów 

sportowych oraz innych podmiotów zajmujących się organizacją i promowa-
niem sportu zawodowego w Polsce (w tym lig zawodowych) o statusie spółek 
kapitałowych utworzonych w latach 1989–2010 z uwzględnieniem miejsca ich 
lokalizacji (miejscowości i województwa).  

Zestawienie liczbowe powiatów i miejscowości w poszczególnych woje-
wództwach, w których zlokalizowane były spółki kapitałowe w sporcie kwalifi-
kowanym, przedstawiono w tabeli 1. W tabelach 2–4 przedstawiono kolejno 
liczbę powiatów, w których prowadziły działalność spółki sportowe, ich liczbę 
w poszczególnych powiatach oraz poziom „nasycenia” poszczególnych powia-
tów (grodzkich i ziemskich) tymi spółkami.  

 
Tabela 1 

Zestawienie liczbowe powiatów i miejscowości w poszczególnych województwach, 
 w których zlokalizowano spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym 

Lp. Nazwa województwa 

Liczba 
powiatów 
ogółem,  

w których 
prowadziły 
działalność 

spółki 
sportowe 

Liczba 
powiatów 
grodzkich,  
w których 
prowadziły 
działalność 
spółki spor-

towe 

Liczba 
powiatów 
ziemskich, 
w których 
prowadziły 
działalność 

spółki 
sportowe 

Liczba 
miast,  

w których 
prowadziły 
działalność 

spółki 
sportowe 

Liczba wsi, 
w których 
prowadziły 
działalność 

spółki 
sportowe 

1. dolnośląskie 6 2 4 5 1 
2. kujawsko-pomorskie 5 3 2 4 1 
3. lubelskie 3 2 1 3 0 
4. lubuskie 2 2 0 2 0 
5. łódzkie 3 1 2 3 1 
6. małopolskie 5 2 3 5 1 
7. mazowieckie 7 3 4 6 1 
8. opolskie 3 1 2 3 0 
9. podkarpackie 1 1 0 1 0 

10. podlaskie 2 1 1 2 1 
11. pomorskie 6 4 2 6 1 
12. śląskie 17 14 3 19 0 
13. świętokrzyskie 2 1 1 2 0 
14. warmińsko-mazurskie 2 1 1 2 0 
15. wielkopolskie 5 2 3 5 2 
16. zachodniopomorskie 3 2 1 3 0 
 Razem 72 42 30 71 9 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2 

Liczba spółek w sporcie kwalifikowanym w poszczególnych powiatach 

Lp. Nazwa województwa 
Liczba spółek  
we wszystkich 

powiatach 

Liczba spółek  
w powiatach  

grodzkich 

Liczba spółek  
w powiatach  

ziemskich 
1. dolnośląskie 16 11 5 
2. kujawsko-pomorskie 11 8 3 
3. lubelskie 4 3 1 
4. lubuskie 3 3 0 
5. łódzkie 11 7 4 
6. małopolskie 13 9 4 
7. mazowieckie 24 20 4 
8. opolskie 3 1 2 
9. podkarpackie 2 2 0 

10. podlaskie 3 2 1 
11. pomorskie 18 14 4 
12. śląskie 25 19 5 
13. świętokrzyskie 2 1 1 
14. warmińsko-mazurskie 2 1 1 
15. wielkopolskie 12 8 3 
16. zachodniopomorskie 4 3 1 
 Razem 153 114 39 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 3 

Liczba spółek w sporcie kwalifikowanym przypadających na jeden powiat 

Lp. Nazwa województwa 
Liczba spółek  

na jeden powiat 
ogółem 

Liczba spółek  
na jeden powiat 

grodzki 

Liczba spółek  
na jeden powiat 

ziemski 
1. dolnośląskie 0,55 3,67 0,19 
2. kujawsko-pomorskie 0,48 2,00 0,16 
3. lubelskie 0,17 0,75 0,05 
4. lubuskie 0,21 1,50 0,00 
5. łódzkie 0,46 2,33 0,19 
6. małopolskie 0,59 3,00 0,21 
7. mazowieckie 0,57 4,00 0,11 
8. opolskie 0,25 1,00 0,18 
9. podkarpackie 0,08 0,50 0,00 
10. podlaskie 0,18 0,67 0,07 
11. pomorskie 1,00 4,00 0,25 
12. śląskie 0,69 1,05 0,29 
13. świętokrzyskie 0,14 1,00 0,08 
14. warmińsko-mazurskie 0,10 0,50 0,05 
15. wielkopolskie 0,34 2,25 0,10 
16. zachodniopomorskie 0,19 1,00 0,06 
 Średnio 0,44 1,78 0,12 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4 

 Poziom „nasycenia” poszczególnych powiatów (grodzkich i ziemskich)  
spółkami kapitałowymi w sporcie kwalifikowanym 

Lp. Nazwa województwa 

Procent powiatów 
ogółem, w których 
prowadzą działal-

ność spółki 

Procent powiatów 
grodzkich, w których 
prowadzą działalność 

spółki 

Procent powiatów 
ziemskich, w których 
prowadzą działalność 

spółki 
1. dolnośląskie 20,6 66,7 15,4 
2. kujawsko-pomorskie 21,7 75,0 10,5 
3. lubelskie 12,5 50,0 5,0 
4. lubuskie 14,3 100,0 0,0 
5. łódzkie 12,5 33,3 9,5 
6. małopolskie 22,7 66,7 15,8 
7. mazowieckie 16,7 60,0 10,8 
8. opolskie 25,0 100,0 18,2 
9. podkarpackie 4,0 25,0 0,0 
10. podlaskie 11,8 33,0 7,1 
11. pomorskie 30,0 100,0 12,5 
12. śląskie 47,2 73,7 17,6 
13. świętokrzyskie 14,3 100,0 7,7 
14. warmińsko-mazurskie 9,5 50,0 5,3 
15. wielkopolskie 14,3 50,0 10,0 
16. zachodniopomorskie 14,3 66,7 5,6 
 Średnio 19,0 65,0 9,6 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
W ujęciu procentowym relatywnie najwięcej spółek kapitałowych w spor-

cie kwalifikowanym prowadziło swoją działalność w województwach: śląskim 
– 16,3%, mazowieckim – 15,7%, pomorskim – 11,8%, dolnośląskim – 10,4%, 
małopolskim – 8,5%, wielkopolskim – 7,8%. Do województw, w których pro-
wadziło działalność najmniej spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym, 
należały województwa: podkarpackie (1,3%), świętokrzyskie (1,3%), warmiń-
sko-mazurskie (1,3%), lubuskie, podlaskie i opolskie (2,0%). 

W województwie śląskim prowadziło działalność 25 spółek kapitałowych 
w sporcie kwalifikowanym. Swoje siedziby miały w 19 miastach. Najwięcej 
spółek zlokalizowano w Bielsku-Białej (3), Sosnowcu (3), Bytomiu (2), Czę-
stochowie (2). Zdecydowana większość spółek (80%) miała swoje siedziby na 
terenie powiatów grodzkich. Odsetek powiatów ogółem, w których znalazły 
siedziby analizowane spółki, wynosił 47,2, odsetek ten w przypadku powiatów 
grodzkich i ziemskich wynosił odpowiednio 73,7 i 17,6. 
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W województwie mazowieckim działalność prowadziły 24 spółki kapita-
łowe w sporcie kwalifikowanym. Swoje siedziby miały w sześciu miastach: 
Warszawie (17), Radomiu (2), Mińsku Mazowieckim (1), Płocku (1), Pruszko-
wie (1), Ząbkach (1) oraz we wsi Pęcław (1). Spośród 24 spółek 19 (79,2%) 
miało swoje siedziby na terenie powiatów grodzkich (Warszawa, Radom). Od-
setek powiatów ogółem, w których znalazły siedziby analizowane spółki, wy-
nosił 16,7. Odsetek ten w przypadku powiatów grodzkich i ziemskich wynosił 
odpowiednio 60,0 i 10,8. 

W województwie pomorskim działalność prowadziło 18 spółek kapitało-
wych w sporcie kwalifikowanym. Swoje siedziby miały w sześciu miastach: 
Gdańsku (7), Gdyni (5), Sopocie (1), Kwidzynie (1), Słupsku (1), Stargardzie 
Gdańskim (1) oraz we wsi Zaskoczyn (1). Spośród 18 spółek 14 (78,8%) miało 
swoje siedziby na terenie powiatów grodzkich (Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Słupsk). Odsetek powiatów ogółem, w których znalazły siedziby analizowane 
spółki, wynosił 30,0. Odsetek ten w przypadku powiatów grodzkich i ziemskich 
wynosił odpowiednio 100,0 i 12,5. 

W województwie dolnośląskim działalność prowadziło 16 spółek kapita-
łowych w sporcie kwalifikowanym. Swoje siedziby miały w pięciu miastach: 
Wrocławiu (10), Wałbrzychu (2), Jeleniej Górze (1), Lubinie (1), Zgorzelcu (1) 
oraz we wsi Królewska Wola. Spośród 16 spółek 11 (68,7%) miało swoją sie-
dzibę na terenie powiatów grodzkich (Wrocław, Jelenia Góra). Odsetek powia-
tów ogółem, w których znalazły siedziby analizowane spółki, wynosił 20,6. 
Odsetek ten w przypadku powiatów grodzkich i ziemskich wynosił odpowied-
nio 66,7 i 15,4.  

W województwie małopolskim powołano do życia 13 spółek kapitało-
wych w sporcie kwalifikowanym. Swoje siedziby miały w pięciu miastach: 
Krakowie (6), Nowym Targu (2), Tarnowie (2), Oświęcimiu (1), Niepołomi-
cach (1) oraz we wsi Zgłobice (1). Spośród 13 spółek 8 (61,5%) miało swoje 
siedziby na terenie powiatów grodzkich (Kraków, Tarnów). Odsetek powiatów 
ogółem, w których znalazły siedziby analizowane spółki, wynosił 22,7. Odsetek 
ten w przypadku powiatów grodzkich i ziemskich wynosił odpowiednio 66,7 
i 15,8. 

W województwie wielkopolskim prowadziło działalność 12 spółek. Swoje 
siedziby miały w pięciu miastach: Poznaniu (1), Ostrowie Wielkopolskim (1), 
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Pniewach (1), Lesznie (1), Borku Wielkopolskim (1). Spośród 12 spółek 
9 (75,0%) miało swoją siedzibę na terenie powiatów grodzkich (Poznań, Lesz-
no). Odsetek powiatów ogółem, w których znalazły siedziby analizowane spół-
ki, wynosił 34,3. Odsetek ten w przypadku powiatów grodzkich i ziemskich 
wynosił odpowiednio 50,0 i 10,0. 

Większość spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym w 13 woje-
wództwach miała swoje siedziby na terenie powiatów grodzkich. W wojewódz-
twie opolskim dwie spośród trzech spółek prowadziły działalność na terenie 
powiatów ziemskich. W województwie świętokrzyskim i warmińsko-mazur-
skim, gdzie działalność prowadziły łącznie cztery spółki (po dwie w każdym 
województwie), liczba spółek w powiatach grodzkich i ziemskich była jedna-
kowa (po jednej spółce w powiatach grodzkich i ziemskich). 

Większość powiatów grodzkich w 10 województwach miała na swoim te-
renie spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym. 

W województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim do-
kładnie połowa powiatów grodzkich miała na swoim terenie spółki kapitałowe 
w sporcie kwalifikowanym. Relatywnie najmniej spółek kapitałowych utwo-
rzono w powiatach grodzkich województw: podkarpackiego, łódzkiego, pod-
laskiego. W tych województwach mniej niż 50% powiatów grodzkich miało na 
swoim terenie tego typu spółki.  

Do największych aglomeracji w Polsce należą miasta wojewódzkie. Intere-
sujące było zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jaką liczbę i jaki odse-
tek spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym utworzono w tego typu 
aglomeracjach?  

Zestawienie spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym w Polsce 
w miastach wojewódzkich przedstawiono w tabeli 5. Z danych w niej zamiesz-
czonych wynika, że w 16 miastach wojewódzkich w Polsce powołano do życia 
70 spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym, czyli 45,8% wszystkich 
tego typu podmiotów w Polsce. Relatywnie najwięcej spółek utworzono w naj-
większych aglomeracjach, takich jak Warszawa (17), Wrocław (10), Gdańsk 
(7), Łódź (6), Poznań (6), Kraków (6).  
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Tabela 5 

Zestawienie liczbowe spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym w Polsce  
zlokalizowanych w miastach wojewódzkich 

Lp. Miasta 
wojewódzkie* Liczba 

Stosunek spółek 
w danym mieście wojewódzkim 

do wszystkich spółek 
w miastach wojewódzkich (%) 

1. Wrocław 10 14,3 
2. Bydgoszcz  5 7,1 
3. Lublin 2 2,9 
4. Zielona Góra  2 2,9 
5. Łódź  6 8,6 
6. Kraków  6 8,6 
7. Warszawa  17 24,3 
8. Opole  1 1,4 
9. Rzeszów  2 2,8 

10. Białystok 1 1,4 
11. Gdańsk 7 10,0 
12. Katowice  1 1,4 
13. Kielce  1 1,4 
14. Olsztyn  1 1,4 
15. Poznań  6 8,6 
16. Szczecin  2 2,9 
 Ogółem 71 100,0 

* Wpisane według kolejności alfabetycznej województw podanych w tabelach 1–4. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
W tabeli 6 zamieszczono 25 najbardziej rozpoznawalnych klubów sporto-

wych w Polsce o statusie spółek kapitałowych oraz wielkość aglomeracji, 
w których miały one swoje siedziby. Do najbardziej rozpoznawalnych klubów 
sportowych zaliczono te, które w latach 2001–2010 miały największe osiągnię-
cia sportowe mierzone liczbą medali na MP (złotych, srebrnych, brązowych) 
[Smoleń, Pawlak, 2010]. Dodatkowymi kryteriami były: tradycja klubów (licz-
ba lat od założenia klubu, stowarzyszenia, którego tradycję kontynuowała anali-
zowana spółka) oraz popularność danej dyscypliny sportu. Przyjętym kryteriom 
rozpoznawalności klubów nadano wagi 0,5; 0,3; 0,2. 
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Tabela 6 

 Zestawienie 25 najbardziej rozpoznawalnych klubów sportowych w Polsce  
o statusie spółek kapitałowych  

Lp. Nazwa klubu LPOS 
(OW) 

LPT 
(OW) 

LPP 
(OW) 

PRK 
(OW) 

1. Wisła Kraków SA (PN) 12,0 9,36 6,0 27,36 
2. Basketball Investments SA (K) 13,5 5,76 3,0 22,26 
3. Piłkarski Legia Warszawa SSA (PN) 7,5 8,46 6,0 21,96 
4. Wisła Płock SA (PR) 12,0 5,67 3,0 20,67 
5. Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów SA (PS) 9,5 7,20 3,0 19,70 
6. MKS Cracovia (H) 6,5 9,36 3,0 18,36 
7. KSP Polonia Warszawa (PN) 2,5 8,91 6,0 17,41 
8. Trefl SA (K) 13,0 1,35 3,0 17,35 
9. KKS Lech Poznań SA (PN) 3,0 7,92 6,0 16,92 
10. Dwory Unia SSA (H) 7,0 5,76 3,0 15,76 
11. Wojas-Podhale SSA (H) 5,0 7,02 3,0 15,02 
12. Śląsk Wrocław (K) 5,5 5,67 3,0 14,17 
13. Asseco Resovia SA (PS) 1,5 9,45 3,0 13,95 
14. Klub Sportowy Toruń Unibax SA (Ż) 6,5 4,32 3,0 13,82 
15. Zagłębie Lubin SA (PN) 2,0 5,76 6,0 13,76 
16. Unia Leszno SSA w Lesznie (Ż) 4,0 6,48 3,0 13,48 
17. Unia Tarnów SSA (Ż) 3,0 7,38 3,0 13,38 
18. Klub Koszykarski Polonia Warszawa SA (K) 1,0 8,91 3,0 12,91 
19. Wrocławskie Towarzystwo Sportowe SA (Ż) 3,5 5,40 3,0 11,90 
20. AZS Częstochowa SA (PS) 3,0 5,85 3,0 11,85 
21. Zielonogórski Klub Żużlowy SA (Ż) 3,0 5,76 3,0 11,76 
22. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle SA (PS) 3,0 5,67 3,0 11,67 
23. Koszykarski KS Turów Zgorzelec SA (K) 3,0 5,58 3,0 11,58 
24. KS Jastrzębski Węgiel SA (PS) 3,5 4,59 3,0 11,09 
25. AZS – UWM Olsztyn SA (PS) 1,5 5,40 3,0 9,90 

Objaśnienia:  
LPOS (OW)  –  ocena ważona za osiągnięcia sportowe obliczona według wzoru: LPOS (OW) =  

 0,5 x LPOS; 
LPT (OW)  –   ocena ważona za tradycję obliczona według wzoru: LPT (OW) = 0,3 x LPT; 
LPP (OW)  –   ocena ważona z tytułu popularności dyscypliny sportowej obliczona według 

 wzoru: LPP (OW) = 0,2 x LPP; 
PRK (OW)  –   ocena ważona rozpoznawalności klubu liczona jako suma trzech wcześniej 

 wymienionych ocen ważonych. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Poziom rozpoznawalności klubów (spółek), przedstawiony w tabeli 6 mie-

rzono za pomocą oceny ważonej według wzoru:  
 

PRK (OW) = LPOS (OW) + LPT (OW) + LPP (OW), 
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gdzie: 
PRK (OW)  –  ocena ważona poziomu rozpoznawalności klubów, 
LPOS (OW) –  ocena ważona za osiągnięcia sportowe, 
LPT (OW)  –  ocena ważona za tradycję, 
LPP (OW)  –  ocena ważona za popularność dyscypliny sportowej roz-

 wijanej w klubach. 
 
Maksymalną liczbę punktów za osiągnięcia sportowe, tradycję i popular-

ność rozwijanych dyscyplin sportowych ustalono na poziomie 30 punktów. 
Taką ich liczbę za osiągnięcia sportowe mógł uzyskać klub, który w badanym 
okresie, czyli w latach 2001–2010, był 10-krotnie mistrzem Polski. Za medale 
na mistrzostwach Polski przyznawano odpowiednio: 3, 2 punkty i 1 punkt. Do 
maksymalnej liczby 30 punktów za osiągnięcia sportowe najbardziej się zbliży-
ła spółka Basketball Investments SA, prowadząca drużynę Lotosu Gdynia, która 
w badanym okresie siedmiokrotnie zdobyła tytuł MP i trzykrotnie była wice-
mistrzem Polski.  

Większość badanych spółek uznawała się za kontynuatorów działalności 
klubów lub stowarzyszeń powołanych do życia kilkadziesiąt lat temu1. Za każ-
dy rok działalności klubowi przyznawano 0,3 pkt. Kluby o stuletnej tradycji 
uzyskiwały z tego tytułu następującą liczbę punktów: 100 x 0,3 = 30.  

Maksymalną liczbę 30 punktów za popularność dyscyplin sportowych 
rozwijanych w poszczególnych klubach przyznawano tylko tym podmiotom, 
które uczestniczyły w rozgrywkach piłki nożnej (PN). Założono, że jej popular-
ność w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż popularność innych dyscyplin rozwi-
janych w badanych spółkach. Z tego względu wszystkim klubom sportowym, 
które uczestniczyły w rozgrywkach koszykarskich (K), piłki siatkowej (PS), 
hokeja na lodzie (H), piłki ręcznej (PR) oraz żużla (Ż), przyznano dwukrotnie 
niższą liczbę punktów z tego tytułu, czyli 15 punktów.  

Na podstawie informacji zawartej w tabeli 6 można stwierdzić, że najbar-
dziej rozpoznawalne kluby sportowe w Polsce o statusie spółek kapitałowych 
miały swoje siedziby w Warszawie (3), Krakowie (2), Wrocławiu (2), Gdyni 
(2), Poznaniu (1), Płocku (1), Bełchatowie (1), Lubinie (1), Jastrzębiu-Zdroju 
(1), Kędzierzynie-Koźlu (1), Zgorzelcu (1), Olsztynie (1), Rzeszowie (1), Czę-

                                                           
1  Do najstarszych klubów sportowych w Polsce należała Resovia założona w 1905 r. oraz 

MKS Cracovia i Wisła Kraków powołane do życia rok później. 
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stochowie (1), Toruniu (1), Tarnowie (1), Oświęcimiu (1), Zielonej Górze (1), 
Nowym Targu (1), Lesznie (1). Siedzibami tych klubów były najczęściej naj-
większe miasta w Polsce oraz miejscowości położone w największych okręgach 
przemysłowych (górnośląskim, krakowskim, wrocławskim, gdańskim, często-
chowskim itp.). Niektóre mniejsze miejscowości, takie jak na przykład Leszno, 
były położone pomiędzy dwoma centrami gospodarczymi: Poznaniem i Wro-
cławiem. Inna mniejsza miejscowość – Nowy Targ, jest głównym ośrodkiem 
handlowym, komunikacyjnym i przemysłowym Podhala. Z kolei Zgorzelec  
i Oświęcim to miejscowości o ponad 800-letniej historii, położone na skrzyżo-
waniu wielu ciągów komunikacyjnych. Licząca ponad 115 tys. mieszkańców 
Zielona Góra, choć nie leży w obrębie wielkiego okręgu przemysłowego, jest 
miastem o bogatych tradycjach winiarskich i znanym ośrodkiem kultury. 

 
 

Zakończenie 

 
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: 
1. Przedmiotem badań były profesjonalne organizacje sportowe o statusie 

spółek kapitałowych zajmujące się rozwijaniem sportu kwalifikowanego (wy-
czynowego). Do organizacji tych zaliczono kluby sportowe, ligi zawodowe oraz 
tak zwanych promotorów sportu zawodowego (np. gal bokserskich).  

2. W latach 1989–2010, czyli od rozpoczęciu przeobrażeń systemowych 
w Polsce, utworzono w naszym kraju ponad 150 spółek kapitałowych w sporcie 
kwalifikowanym. Kluby sportowe o tym statusie prawnym uczestniczyły przede 
wszystkim w rozgrywkach piłkarskich, koszykarskich, siatkarskich i żużlo-
wych.  

3. W wyniku powadzonych badań ustalono, że spółki kapitałowe w spor-
cie kwalifikowanym zakładano we wszystkich 16 województwach Polski, ale 
najwięcej tego typu podmiotów (w ujęciu ilościowym i procentowych) powoła-
no do życia w województwach najbardziej rozwiniętych pod względem gospo-
darczym, czyli w śląskim, mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim, małopol-
skim oraz wielkopolskim. 

4. W województwach najsłabiej rozwiniętych pod względem gospodar-
czym w Polsce, czyli podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, 
lubuskim, podlaskim i opolskim, założono bardzo mało tego typu spółek. 
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5. Większość spółek kapitałowych w sporcie kwalifikowanym miała swo-
je siedziby na terenie powiatów grodzkich. Na jeden powiat grodzki przypadały 
niespełna dwie spółki (1,78). Zaledwie co ósmy powiat ziemski był miejscem 
lokalizacji tego typu podmiotów. 

6. Spółki kapitałowe w sporcie kwalifikowanym zlokalizowano głównie 
na terenie dużych aglomeracji. W 16 miastach wojewódzkich rozpoczęło dzia-
łalność ponad 70 tego typu podmiotów (blisko 46% wszystkich spółek). Ponad 
110 miejscowości, w których zlokalizowano badane podmioty, miało status 
miast na prawach powiatu.  

7. Najbardziej rozpoznawalne kluby sportowe w Polsce o statusie spółek 
kapitałowych najczęściej swoje siedziby miały w dużych aglomeracjach oraz na 
obszarach dużych okręgów przemysłowych. 

8. Ponieważ najbardziej rozpoznawalne spółki kapitałowe w sporcie kwa-
lifikowanym zlokalizowano w regionach i miejscowościach najbardziej rozwi-
niętych pod względem cywilizacyjnym (urbanizacyjnym, przemysłowym, kul-
turowym), to ich obecność można uznać za jeden z wyznaczników rozwoju 
lokalnego i regionalnego naszego kraju. 

 
Załącznik  

Zestawienie zbiorcze badanych spółek według miejscowości 

Lp. Nazwa spółki kapitałowej Miejscowość 
siedziby spółki Województwo 

1 2 3 4 
1.  3U SSA w Czeladzi m. Czeladź śląskie 
2.  AZS Nysa SSA  m. Nysa opolskie 
3.  Arena SA  m. Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 
4.  Arka Gdynia SA  m. Gdynia pomorskie 
5.  ASSECO Resovia SA  m. Rzeszów podkarpackie 
6.  AZS Koszalin SA  m. Koszalin zachodniopomorskie 
7.  Basket Kwidzyn SA  m. Kwidzyn pomorskie 
8.  Bobry SSA m. Bytom śląskie 
9.  Bogmar Ceramed Bielsko-Biała SSA m. Bielsko-Biała śląskie 
10.  Basketball Investments SA  Gdynia pomorskie 
11.  Bialski Klub Sportowy Stal Sp. z o.o m. Bielsko-Biała śląskie 
12.  Centrum Piłkarskie Ptak SA m. Rzgów łódzkie 
13.  Centrum Sportowe KS Podgórze Sp. z o.o m. Kraków małopolskie 
14.  Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz SA  m. Częstochowa śląskie 
15.  Dolcan Sport SA  m. Ząbki mazowieckie 
16.  Dwory Unia SSA m. Oświęcim małopolskie 
17.  Ekstraklasa Polska Sp. z o.o. Sopot pomorskie 
18.  Ekstraklasa SA Warszawa mazowieckie 
19.  Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 
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1 2 3 4 
20.  FANSPORT Wisła Sp. z o.o  m. Wisła śląskie 
21.  Football Club Sp. z o.o. m. Gdynia pomorskie 
22.  FC Lechia SA (Lechia – Olimpia) m. Gdańsk pomorskie 
23.  Gedania SA m. Gdańsk pomorskie 
24.  Gliwicki KS „Piast” SA  m. Gliwice śląskie 
25.  GKS Naprzód – 23 Rydułtowy SSA m. Rydułtowy śląskie  
26.  GKS Wybrzeże SA  m. Gdańsk pomorskie 
27.  Górniczy Klub Sportowy Bełchatów SA  m. Bełchatów łódzkie 
28.  Górniczy Klub Sportowy Katowice SA m. Katowice śląskie 
29.  Górnik Łęczna SA  m. Łęczna lubelskie 
30.  Górnik Radlin Sp. z o.o m. Radlin śląskie  
31.  Górnik Wałbrzych SA m. Wałbrzych dolnośląskie 
32.  Górnik Wałbrzych SSA – w likwidacji m. Wałbrzych dolnośląskie 
33.  Górnik Zabrze SSA  m. Zabrze śląskie 
34.  Grono SSA  m. Zielona Góra lubuskie 
35.  Gwardia Wrocław SA Wrocław dolnośląskie 
36.  Hutnik Kraków SSA Kraków małopolskie 
37.  IKS Jeziorak SSA w likwidacji Iława warmińsko-mazurskie 
38.  J.W.Construction – AZS PW SA Warszawa mazowieckie 
39.  Jadar Sport SA Radom  Radom mazowieckie 
40.  Jagiellonia Białystok SA  Białystok podlaskie 
41.  JDJ Sport SSA Poznań wielkopolskie 
42.  KKS Lech Poznań SA  Poznań wielkopolskie 
43.  Klub Golfowy Konstancin SA Warszawa mazowieckie 
44.  Klub Koszykarski Polonia Warszawa SA  Warszawa mazowieckie 
45.  Klub Koszykarski ROW Rybnik Sp. z o.o. Rybnik śląskie  
46.  Klub Piłkarski Legia Warszawa SA  Warszawa mazowieckie 
47.  Klub Piłkarski Polonia SSA Warszawa mazowieckie 
48.  Klub Piłkarski Wersal Podlaski – Wasilków SA m. Wasilków podlaskie 
49.  Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów SA  m. Bełchatów łódzkie 
50.  Klub Sportowy – Andrzej Gawin SA w. Królewska Wola dolnośląskie 
51.  Klub Sportowy AZS Częstochowa SA  m. Częstochowa śląskie 
52.  Klub Sportowy Carlos – Astol Jelenia Góra Sp. z o.o. Jelenia Góra dolnośląskie 
53.  Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel SA  Jastrzębie-Zdrój śląskie 
54.  Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. w. Mikołajewo podlaskie 
55.  Klub Sportowy Piłkarski Polonia Warszawa SA  Warszawa mazowieckie 
56.  Klub Sportowy Piotrcovia SSA w. Gutów Mały łódzkie 
57.  Klub Sportowy Polpak SA  w. Poledno kujawsko-pomorskie 
58.  Klub Sportowy Toruń Unibax SA  Toruń kujawsko-pomorskie 
59.  Klub Sportowy Widzew Łódź SA Łódź łódzkie 
60.  Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. Wrocław dolnośląskie 
61.  Knock Out Promotions Sp. z o.o. Warszawa mazowieckie 
62.  Knock Out Sp. z o.o. Warszawa mazowieckie 
63.  Korona Kielce SA  Kielce świętokrzyskie 
64.  Koszykarski Klub Sportowy Turów Zgorzelec SA  Zgorzelec dolnośląskie 
65.  Koszykarski Klub Sportowy Poznań SSA Poznań wielkopolskie 
66.  Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie SSA Sosnowiec śląskie 
67.  Koszykówka Mężczyzn SSA  Kraków małopolskie 
68.  Kotwica Kołobrzeg SA  Kołobrzeg zachodniopomorskie 
69.  KSP Polonia Warszawa SSA Warszawa mazowieckie 
70.  KSZO SSA  Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie 
71.  Lang Team Sp. z o.o.  Warszawa mazowieckie 
72.  Largo SA Warszawa mazowieckie 
73.  Lublinianka SA Lublin lubelskie 
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74.  Lech Basket PBG SA  Poznań wielkopolskie 
75.  Lech Basket Sp. z o.o  Poznań wielkopolskie 
76.  Lechia Gdańsk SA Gdańsk pomorskie 
77.  Lechia Polonia Gdańsk SSA Gdańsk pomorskie 
78.  ŁKS – BASKET Sp. z o.o  Łódź łódzkie 
79.  ŁKS SA  Łódź łódzkie 
80.  Łuczniczka Bydgoszcz SA  Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 
81.  Marma – Stal Rzeszów SA  Rzeszów podkarpackie 
82.  Mazowiecki Klub Sportowy SSA – w likwidacji  Pruszków mazowieckie 
83.  Miejski Klub Sportowy Cracovia SA Kraków małopolskie 
84.  MKS Odra Wodzisław Śląski SA  Wodzisław Śląski śląskie 
85.  ZAKSA SA (Mostostal – Azoty SA ) Kędzierzyn-Koźle opolskie 
86.  Noteć Inowrocław SSA Inowrocław kujawsko-pomorskie 
87.  Odra Opole SSA – w likwidacji Opole opolskie 
88.  PBG Basket Poznań w. Wysogotowo wielkopolskie 
89.  Pęcław Junajtet SSA w. Pęcław mazowieckie 
90.  Piłka Siatkowa AZS – UWM SA  Olsztyn warmińsko-mazurskie 
91.  Piotrcovia SA w. Gutów Mały łódzkie 
92.  Płomień SA  Sosnowiec śląskie 
93.  Pogoń SSA Szczecin zachodniopomorskie 
94.  Pogoń Szczecin SA Szczecin zachodniopomorskie 
95.  Polish Boxing Promotion Sp. z o.o Warszawa mazowieckie 
96.  Polonia Bytom SSA – w likwidacji Bytom śląskie 
97.  Polska Akademia Tenisowa SA w. Sierosław wielkopolskie 
98.  Polska Liga Hokejowa Sp. z o.o. Warszawa mazowieckie 
99.  Polska Liga Koszykówki Kobiet Sp. z o.o. Wrocław dolnośląskie 

100.  Polska Liga Koszykówki SA  Warszawa mazowieckie 
101.  Polski Boks Zawodowy SA Wrocław dolnośląskie 
102.   Polska Liga Siatkówki SA Warszawa mazowieckie 
103.  Radomski Klub Sportowy Radomiak 1910 SA Radom mazowieckie 
104.  Rekord SA Bielsko-Biała śląskie 
105.  Ruch Chorzów SA  Chorzów śląskie  
106.  Sekcja Piłki Nożnej Widzew SSA Łódź łódzkie 
107.  Śląski Klub Strzelecki ALFA Sp. z o.o Siemianowice śląskie 
108.  Słupskie Towarzystwo Koszykówki SA  Słupsk pomorskie 
109.  SMS Sportowa Spółka Akcyjna Łódź łódzkie 
110.  Somali SSA – w likwidacji Poznań wielkopolskie 
111.  Sportino Inowrocław SA Inowrocław kujawsko-pomorskie 
112.  SSA Imperial w Tychach Tychy śląskie 
113.  SSA Hetman Energetyk w Zamościu  Zamość lubelskie 
114.  SSA Ostrów  Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 
115.  SSA Pogoń w Rudzie Śląskiej w likwidacji Ruda Śląska śląskie 
116.  Sporty Motorowe SA  Wrocław dolnośląskie 
117.  Spójnia Sp. z o.o. Gdańsk pomorskie 
118.  SPR Lublin SA  Lublin lubelskie 
119.  SSA Podhale Nowy Targ małopolskie 
120.  Stadnina Niepołomice Sp. z o.o Niepołomice małopolskie 
121.  Stal Gorzów Wielkopolski SA  Gorzów Wlkp. lubuskie 
122.  Starogardzki Klub Sportowy SSA  Starogard Gdański pomorskie 
123.  Start SSA – w likwidacji Łódź łódzkie 
124.  Szczakowianka SSA  Jaworzno śląskie 
125.  Śląsk Wrocław SSA  Wrocław dolnośląskie 
126.  Tom Boxing Team Sp. z o.o Mińsk Mazowiecki mazowieckie 
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127.  Toruńska Sportowa Spółka Akcyjna – w likwidacji Toruń kujawsko-pomorskie 
128.  Towarzystwo Sportowe „Sokół” SA w Pniewach m. Pniewy wielkopolskie 
129.  Tower Golf Club SSA w. Zaskoczyn pomorskie 
130.  Trefl – Sportowa Spółka Akcyjna  Sopot pomorskie 
131.  Trefl Piłka Siatkowa Gdynia Gdynia pomorskie 
132.  Trefl Piłka Siatkowa SA  Gdańsk pomorskie 
133.  Unia Leszno SA  Leszno wielkopolskie 
134.  Unia Tarnów SA w Tarnowie – w likwidacji Tarnów małopolskie 
135.  Unia Tarnów Żużlowa SSA  Tarnów małopolskie 
136.  Volkswagen Racing Polska Sp. z o.o. w. Zgłobice małopolskie 
137.  Wawel Kraków – Piłka Nożna SA Kraków małopolskie 
138.  Wisła Kraków SA  Kraków małopolskie 
139.  Wisła Płock SA Płock mazowieckie 
140.  WKS Śląsk Piłka Ręczna Sp. z o.o Wrocław dolnośląskie 
141.  Włocławskie Towarzystwo Koszykówki SSA  Włocławek kujawsko-pomorskie 
142.  Wojas – Podhale SA  Nowy Targ małopolskie 
143.  Wojewódzki Klub Sportowy „Śląsk” Sp. z o.o Wrocław dolnośląskie 
144.  Wojskowy Warszawski Klub Piłkarski „Legia” SA Warszawa mazowieckie 
145.  Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA  Wrocław dolnośląskie 
146.  Wrocławskie Towarzystwo Sportowe SA  Wrocław dolnośląskie 
147.  Zagłębie Lubin SA Lubin dolnośląskie 
148.  Zagłębie SA Sosnowiec śląskie 
149.  Zatoka Puck SSA (Luzino, Orkan Rumia SSA) Gdynia pomorskie 
150.  Zawisza Bydgoszcz SA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 
151.  Zawodowa Grupa Kolarska Mróz SSA Borek Wlkp. wielkopolskie 
152.  Zielonogórski Klub Żużlowy SA  Zielona Góra lubuskie 
153.  Żużlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz SA Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 

Źródło: opracowanie własne. 
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QUALIFIED SPORT AS A DETERMINANT OF LOCAL  

AND REGIONAL DEVELOPMENT 

 

 

 Summary 
 
In modern regional policy qualified sport is perceived as one of determinants of 

competitiveness of towns and cities. 
In the work there has been assumed a hypothesis that the most recognisable pro-

fessional sports clubs are created in the most urbanised regions and towns. 
The research has concerned 150 joint stock companies which have their seats in 

Poland. The choice of the 25 most recognisable clubs has been made on the basis of 
3 criteria: of sports achievements, of tradition and of popularity of sports practiced in 
the clubs. 

 As a result of the research it has been found out that the most recognisable sports 
clubs – joint stock companies in Poland have their seats in: Warszawa (3), Kraków (2), 
Wrocław (2), Gdynia (2), Poznań (1), Płock (1), Bełchatów (1), Lubin (1), Jastrzębie- 
-Zdrój (1), Kędzierzyn-Koźle (1), Zgorzelec (1), Olsztyn (1), Rzeszów (1), Często-
chowa (1), Toruń (1), Tarnów (1), Oświęcim (1), Zielona Góra (1), Nowy Targ (1), 
Leszno (1). The seats of those clubs were usually the greatest agglomerations in Poland, 
cities placed in the greatest industrial centres, at crossroads of many communication 
routes, centres of culture and commerce which have traditions of several hundred years.  
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TURYSTYKA MEDYCZNA JAKO PRODUKT EKSPORTOWY  
POLSKIEJ GOSPODARKI 

 
 
 

Wstęp 

 
Badania naukowe dotyczące dynamiki rozwoju sfery usług turystycznych 

dają uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że turystyka w XXI wieku będzie 
istotnym elementem gospodarki światowej oraz szczególnym produktem eks-
portowym. Bez wątpienia, takim polskim produktem eksportowym ma szansę 
stać się turystyka medyczna.  

Globalny rynek turystyki medycznej ma obecnie tendencję wzrostową, 
o czym świadczy między innymi poziom wydatków przeznaczonych na kon-
sumpcję usług turystyczno-medycznych. Do roku 2012 wartość ta ma osiągnąć 
100 mld USD [The Rise of Medical..., 2011]. Tym samym oszacowano, że 
w Polsce w 2011 roku zagraniczni pacjenci przeznaczą około 800 mln zł na 
różnego rodzaju usługi turystyczno-medyczne [Woźniak, 2011]. Podobne sza-
cunki dotyczą liczby turystów medycznych. Z rozważań J. Rab-Przybyłowicz 
[2010] wynika, że z USA podróżuje w celach medycznych rocznie 0,6 mln tu-
rystów, z Europy – 1,75 mln, a z Azji – 2,25 mln – z zauważalną tendencją 
wzrostową, blisko o 20% rocznie. Dla porównania, w 2004 roku odnotowano 
130 tys. zagranicznych pacjentów, którzy otrzymali świadczenie zdrowotne 
w Malezji (gdzie już zaobserwowano 25-proc. wzrost), 400 tys. turystów me-
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dycznych w Tajlandii (z czego 50 tys. to Amerykanie), a 150 tys. mobilnych 
pacjentów zarejestrowano w Indiach [Bookman, Bookman, 2007].  

Ponadto, turystyka medyczna znalazła się w Strategii rozwoju turystyki 
w Polsce na lata 2007–2013, jako produkt turystyczny o wysokiej konkuren-
cyjności, a tym samym stała się obszarem priorytetowym w dalszej jej ekspan-
sji. Omawiana forma turystyki – oprócz sektorów między innymi ochrony i za-
chowania zabytków, produkcji jachtów, łodzi rekreacyjnych i pozostałych – od 
15 września 2010 roku stała się jedną z piętnastu branż, które zostały objęte 
wsparciem Ministerstwa Gospodarki. Wsparcie to oparte jest na realizacji 
„Branżowych programów promocji” w ramach Poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koncepcja promocji polega 
na prowadzeniu przez trzy lata skoordynowanych w czasie i przestrzeni działań 
promujących branżę medyczną. Podmiot, zwany realizatorem, zostanie wyło-
niony w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Do jego zadań będzie 
należało wdrożenie (realizacja) koncepcji promocji branży medycznej. Działa-
nia te będą ukierunkowane na promocję całej branży (budżet 4,26 mln zł) i bez-
pośrednie wsparcie dla podmiotów gospodarczych uczestniczących w poszcze-
gólnych działaniach wynikających z koncepcji (ogólna pula to 150 mln zł).  

 
 

1. Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej  

 
Na podejmowanie aktywności turystycznej, której celem jest aspekt me-

dyczny realizowany w Polsce, wpływa dość szeroki wachlarz czynników. Są to 
między innymi krótki czas wykonywania zabiegów i operacji medycznych, 
atrakcyjność asortymentowa (szeroki zakres usług) i cenowa (niskie koszty 
leczenia), wysoka jakość i standard świadczonych usług, wykorzystanie nowo-
czesnego sprzętu i urządzeń medycznych oraz nowych technologii, wykwalifi-
kowana kadra medyczna (specjaliści różnych dziedzin medycyny cechujący się 
znajomością języków obcych) i inne. Trzeba się zgodzić z S. Ostrowską [2008], 
która stwierdziła, że rozwój niektórych specjalizacji medycznych w Polsce mo-
że być naszą wizytówką eksportową.  

Należy wziąć pod uwagę słabe strony polskiego rynku turystycznego. 
W świetle raportu Travel & Tourism Competitiveness [2011] wynika, że w Pol-
sce między innymi  potrzeba dużo czasu na uruchomienie biznesu turystyczne-
go (102 miejsce na 139), znaczna jest odległość od lotnisk (110 miejsce), niska 
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jakość i stan infrastruktury lotniczej (108 miejsce), nieprecyzyjność polityki 
rządu (113 miejsce), znaczna emisja CO2 (104 miejsce), trwały rozwój branży 
turystycznej (tylko na 112 miejscu), a pod względem cen paliw krajowy rynek 
uplasował się na najgorszym, 114 miejscu. Wymienione czynniki mogą zahamo-
wać rozwój turystyki medycznej, dlatego należy je kontrolować i udoskonalać.  

Trzeba dodać, że Parlament Europejski i Rada UE 19 stycznia 2011 roku 
przyjęli dyrektywę dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej świadczonej 
poza granicami kraju. Unijne przepisy doprecyzowują prawa mobilnych pacjen-
tów (turystów medycznych) do korzystania ze świadczeń zdrowotnych we 
wszystkich europejskich krajach oraz do zwrotu kosztów leczenia1. W Polsce 
przepisy te będą obowiązywać od 2013 roku.  

Z punktu widzenia polskiego systemu opieki zdrowotnej, dopuszczenie do 
większej międzynarodowej konkurencji między świadczeniodawcami zapewni 
pacjentom łatwiejszy dostęp do leczenia zagranicznego, umożliwi świadczenio-
dawcom pozyskiwanie pacjentów, a co za tym idzie, środków finansowych 
z zagranicy. Dzięki wymianie informacji i współpracy na poziomie krajowym 
i regionalnym oraz lokalnym wzrośnie poziom świadczeń opieki zdrowotnej 
oferowanych w Polsce [Chojnacki , 2011].  

W celu określenia pozycji Polski pod względem rozwoju turystyki me-
dycznej na rynkach emisyjnych posłużono się analizą portfelową, tak zwanym 
modelem BCG. Na podstawie danych o udziale w rynku (tj. liczby zagranicz-
nych turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych według 
wybranych krajów w latach 2007–2010; odsetka wyjazdów turystycznych, któ-
rych głównym motywem był aspekt zdrowotny; oceny potencjału turystyki 
medycznej w kontekście raportu Polskiej Organizacji Turystycznej; średniej 
liczby dób noclegowych spędzonych w Polsce; liczby lekarzy, dentystów, pie-
lęgniarek oraz położnych przypadających na jednego, zagranicznego turystę 
z określonego rynku) oraz dynamice wzrostu przyjazdów zagranicznych tury-
stów skonstruowano macierz BCG (rys. 1).  

                                                           
1  „Państwa członkowskie ubezpieczenia powinny dać pacjentom prawo do co najmniej 

takich samych świadczeń w innym państwie członkowskim jak te przewidziane w państwie 
członkowskim ubezpieczenia. (…) obowiązek zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej 
zgodnie z niniejszą dyrektywą jest ograniczony tylko do opieki zdrowotnej figurującej wśród 
świadczeń, do których pacjent jest uprawniony w swoim państwie członkowskim ubezpieczenia, 
nie wyklucza zwrotu przez państwa członkowskie kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej 
ponad ten pułap. Dla przykładu, państwa członkowskie mają prawo zwracać takie dodatkowe 
koszty, jak nocleg i podróż lub dodatkowe koszty ponoszone przez osoby niepełnosprawne, 
nawet w przypadkach, gdy koszty te nie podlegają zwrotowi w przypadku opieki zdrowotnej 
świadczonej na ich terytorium”. Zob. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0007+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL#BKMD-2,  28.03.2011.  
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Rys. 1.  Znaczenie zagranicznych rynków w kształtowaniu turystyki medycznej  
w Polsce  

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.  
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W macierzy BCG występują „gwiazdy”, „dojne krowy” („złote kury”), 
„znaki zapytania” („trudne dzieci”) oraz „psy” („porażki”, „kule u nogi”) [Pod-
stawy marketingu..., 1999]. Na osi poziomej zaprezentowano względny udział 
potencjału produktu „turystyka medyczna”, a na osi pionowej podano tempo 
wzrostu danego (zagranicznego) rynku. Należy zaznaczyć, że wielkość „bąbla” 
oznacza konkretny rynek emisyjny, a jego wielkość jest uzależniona od liczby 
przyjazdów zagranicznych turystów do Polski w szeroko rozumianych celach 
zdrowotnych.  

Rynki, w których potencjał rozwoju turystyki medycznej w Polsce ma wy-
soki udział, z jednocześnie niską dynamiką wzrostu, to „dojne krowy”. Rynki 
te, czyli brytyjski, duński, szwedzki, holenderski, ukraiński i niemiecki2 – wy-
magają niewielkich nakładów inwestycyjnych, przy czym dostarczają wysokie 
zyski. W takiej sytuacji należy przyjąć strategię utrzymania dominacji na rynku.  

Rynki rozwijające się dynamicznie, na których produkt „turystyka me-
dyczna” ma wysoki udział, to „gwiazdy”. Oznacza to, że należy systematycznie 
inwestować w rynki: norweski i belgijski, celem utrzymania (wzmocnienia) ich 
pozycji lidera w konsumpcji usług turystyczno-medycznych w naszym kraju.  

„Znaki zapytania” odzwierciedlają sytuację szybkiego wzrostu zagranicz-
nych rynków (hiszpańskiego, japońskiego i austriackiego) i relatywnie niski ich 
udział w korzystaniu z produktu „turystyka medyczna”. Jeśli „znak zapytania” 
nie poprawi swojego względnego udziału w rynku, czyli jeśli pozostanie na 
dalszej pozycji, zakończy życie jako „pies”. Jeżeli natomiast wykorzysta się 
płynność rynku i dokona inwestycji wyprowadzających „znak zapytania” na 
pozycję lidera, działalność przejdzie do kwadratu „gwiazd” i ostatecznie może 
się stać „dojną krową” [Marketingowa strategia..., 2008].  

„Psy” to powolnie rozwijające się rynki, na których zainteresowanie pol-
ską turystyką medyczną jest znikome. Można stwierdzić, że tego rodzaju rynki 
(amerykański3, rosyjski, włoski i francuski) nie będą wykazywać większego 
zainteresowania konsumpcją usług turystyczno-medycznych świadczonych na 

                                                           
2  Od wielu lat rynek niemiecki należy do najważniejszych rynków generujących zagra-

niczny ruch turystyczny w Polsce. W macierzy BCG rynek ten znalazł się na granicy dwóch 
sektorów: „gotówkowych krów” oraz „psów”. Wobec tego należy uznać, że Niemcy są klasycz-
nym przykładem „dojnych krów”, jednak wymaga to dodatkowych inwestycji, aby utrzymać tę 
pozycję.  

3  Rynek ten raczej nie ma dużych szans na przynoszenie systematycznych, konkretnych 
dochodów i znalezienie się w czołówce rynku. Może jednak dawać średnie dochody, zwłaszcza 
gdy będzie należał do tzw. silnych średniaków.  
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rynku. W konsekwencji, należałoby koncentrować środki i (monitorować) wy-
siłki na wybranym segmencie, w którym można utrzymać dotychczasowy 
udział.  

Warto podkreślić, że skonstruowaną macierz BCG należy uznać za wstęp-
ne rozpoznanie pozwalające na kształtowanie nowego produktu turystycznego, 
jakim jest „turystyka medyczna”. Wymaga to jednak dalszych badań empirycz-
nych aktywności turystycznej zagranicznych pacjentów, których głównym ce-
lem jest konsumpcja usług turystyczno-medycznych na polskim rynku. W zwią-
zku z tym wskazane priorytety rynkowe należy traktować jako wstępne propo-
zycje, a wybór rynków, na których będzie promowany polski produkt „turysty-
ka medyczna”, powinien być poprzedzony szczegółowymi analizami.  

 
 

2. Reklama i inne instrumenty promocji produktu „turystyka medyczna”  

 
Istotą rozwoju turystyki medycznej na międzynarodowej arenie usług jest 

odpowiednio przygotowana promocja. Nadrzędnym celem kampanii promocyj-
nej turystyki medycznej w Polsce powinno być poinformowanie, nakłonienie, 
wyróżnienie i utrwalenie niezbędnych wiadomości, skierowanych do potencjal-
nych (krajowych i zagranicznych) konsumentów usług turystyczno-medycz-
nych, o możliwości wykonania bezpiecznych i niedrogich zabiegów i/lub ope-
racji medycznych. Aby uzyskać pożądany skutek, trzeba przeprowadzić badania 
rynkowe dla pozyskania niezbędnych informacji o potrzebach i oczekiwaniach 
ściśle określonej grupy docelowej. Obecnie charakterystyka turystów medycz-
nych pozostaje w świetle przypuszczeń, a niekiedy pochodzi ze źródeł branżo-
wych. Kampania promocyjna turystyki medycznej w świetle analizy macierzy 
BCG powinna być skierowana przede wszystkim do turystów medycznych po-
chodzących z rynków: skandynawskiego, brytyjskiego, niemieckiego, ukraiń-
skiego oraz (po dogłębnej analizie) amerykańskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego 
i włoskiego.  

Koherentna strategia promocji powinna skupiać się przede wszystkim na 
jednym z pięciu instrumentów promocji, jakim jest reklama4, z wykorzystaniem 
następujących środków: 

                                                           
4  Pozostałe instrumenty promocji to promocja sprzedaży, public relations, marketing 

bezpośredni oraz sprzedaż osobista.  
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a) reklama wydawnicza – plakaty wielkoformatowe, billboardy, city-
boardy, citylighty (wyeksponowane w dużych aglomeracjach i na tere-
nach przygranicznych, dworcach kolejowych, lotniskach, terminalach 
promowych, centrach i galeriach handlowych, stacjach metro, na auto-
busach), ulotki (wkładki) do czasopism;  

b) reklama prasowa – codzienna prasa, magazyny o tematyce zdrowia, 
urody, turystyki (w tym te, które są dostępne na pokładach samolotów, 
promach i statkach pasażerskich, w międzynarodowych pociągach); 
przykładem branżowego czasopisma jest „Medical Tourism Magazi-
ne” oraz „The International Medical Travel Journal”;  

c) reklama telewizyjna – filmy i spoty reklamowe w kanałach tematycz-
nych, product placement, czyli sposób promocji polegający na umiesz-
czeniu na zasadach komercyjnych w filmie, sztuce teatralnej, progra-
mie telewizyjnym czy innym nośniku audiowizualnym lub drukowa-
nym produktu lub sytuacji prezentującej określony wzór zachowań 
(najczęściej konsumenckich) [Czarnecki, 2003], wywiady telewizyjne 
w tak zwanych programach śniadaniowych;  

d) reklama radiowa – wywiady radiowe, konkursy;  
e) reklama internetowa – oficjalny, wielojęzyczny (między innymi pol-

ski, niemiecki, angielski, szwedzki, norweski, duński, francuski, rosyj-
ski, hiszpański, włoski) layout dotyczący turystyki medycznej w Pol-
sce (zawierający między innymi  adresy placówek i zakres świadczo-
nych usług podstawowych i komplementarnych, opinie pacjentów), 
pozycjonowanie stron, odpowiednie linki na stronach podmiotów 
branży turystycznej (szczególnie świadczących usługi transportowe), 
wykorzystanie serwisów społecznościowych, np. Facebook, Twitter5.  

Internet stał się ważnym środkiem promocji współczesnej turystyki. Tak 
samo jak turyści podróżujący w celach biznesowych lub wypoczynkowych, 
turyści medyczni mają indywidualne motywy, priorytety i kryteria, które należy 
spełnić. Turystyka medyczna uzupełnia więc lukę w dziedzinie turystyki i roz-
szerza ją o nowe formy, ułatwiające jej rozwój, mogące zaistnieć głównie dzięki 
sieci internetowej [Cormany, Baloglu, 2011].  

                                                           
5  W świetle prognoz przewiduje się, że serwisy społecznościowe staną się głównym źró-

dłem informacji turystycznych (także medycznych). Ponadto serwisy te umożliwiają dokonywa-
nie rezerwacji biletów, np. lotniczych, skorzystanie z przewodników turystycznych, wymiany 
aktualnych informacji, opinii i sugestii.  
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Ponadto, warto promować turystykę medyczną na krajowych i zagranicz-
nych targach turystycznych. Targi mogą bowiem wpływać – przez kształtujące 
się na nich warunki – na wielkość i kierunki działalności prowadzonej przez ich 
uczestników oraz na sytuację gospodarczą regionu, w którym zostały zorgani-
zowane i dla którego świadczą swoje usługi – targi lokalne, czy kraju – targi 
krajowe [Siezieniewska, 2006]. Mogą także oddziaływać na wymianę między-
narodową (targi międzynarodowe). Przykładem są Health & Medical Tourism 
Show London, Malaysia International Medical Tourism w Kuala Lumpur, In-
ternational Travel Expo w Hongkongu, Medical Tourism World Fair w Nowym 
Jorku oraz ITB w Berlinie, FERIE w Kopenhadze, REISELIV w Oslo, Tour 
Salon w Poznaniu. Uczestnictwo w konferencjach i kongresach poświęconych 
problematyce turystyki medycznej, na przykład w Annual World Medical  
Tourism & Global Healthcare Congress w Chicago czy w European Medical 
Travel Conference w Barcelonie, pozwoli na podniesienie kwalifikacji, wymia-
nę doświadczeń, integrację środowiska branżowego oraz wypracowanie wspól-
nej koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki medycznej na całym świecie.  

Niewątpliwie należy organizować wizyty studyjne dla zagranicznych 
dziennikarzy różnych mass mediów oraz przedstawicieli branży turystyczno- 
-medycznej (biura podróży, lekarze, specjaliści z zakresu organizacji i obsługi 
ruchu turystycznego, właściciele placówek medycznych, osoby reprezentujące 
władze wszystkich szczebli administracji państwowej). Należy mieć także na 
uwadze systematyczną współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i jej za-
granicznymi oddziałami, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem 
Gospodarki, Ministerstwem Zdrowia oraz przedstawicielami służby zdrowia 
i placówek uzdrowiskowych. Warto podkreślić, że w promowaniu usług pod-
mioty branży turystyczno-medycznej mogą skorzystać z firm zewnętrznych 
(outsourcing), specjalizujących się w pozyskiwaniu turystów medycznych 
i częściowej ich obsłudze.  

Z doniesień amerykańskich i kanadyjskich naukowców wynika, że 1) ma-
teriały promocyjne mogą być projektowane w taki sposób, aby mogły krążyć 
wśród potencjalnych pacjentów, zainteresowanych osób z ich rodziny i przyja-
ciół, którzy potrafią użytkować zaawansowane technologie; 2) należy przedsta-
wiać bezpieczne i zaawansowane urządzenia medyczne dla rozwiania podejrzeń 
potencjalnych pacjentów, że ich opieka medyczna jest świadczona na niższym 
poziomie; 3) przedsiębiorstwa mogą uniknąć roszczeń, ponieważ nie mogą być 
spełnione wszystkie wymagania międzynarodowych pacjentów, a zwłaszcza 
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tych, którzy podróżują z krajów rozwijających się gospodarczo; 4) wiadomości 
o niższych kosztach mogą obniżyć rangę informacji o poziomie jakości [Crooks 
i wsp., 2011].  

Istotą zastosowania różnych instrumentów i środków promocji polskiego 
produktu eksportowego „turystyka medyczna” powinno być zatem stworzenie 
zintegrowanej koncepcji marketingowej, zawierającej między innymi logotyp, 
markę, slogan reklamowy, opartej na skutecznej formule 3 x K, czyli oryginal-
nej koncepcji, precyzyjnej i spójnej komunikacji oraz absolutnej konsekwencji  
[ Śniadek, Majchrzak, 2008].  

 
 

Zakończenie  

 
Odnosząc się do hipotezy zawartej w tytule artykułu, należy stwierdzić, że 

turystyka medyczna ma ogromne szanse stać się eksportowym produktem na-
szej gospodarki. Potwierdzają to przytoczone wyniki raportu, przedstawiające 
szanse i zagrożenia rozwoju tej niszowej formy turystyki. W najbliższej przy-
szłości rynek turystyki medycznej w Polsce będzie znacznie wzrastał,  głównie 
ze względu na ogromne oszczędności i długi czas oczekiwania na leczenie 
w krajach zachodnich. Przewiduje się również, że Polska stanie się konkuren-
cyjnym rynkiem dla już istniejących destynacji podróży medycznych: Indii, 
Singapuru i Tajlandii [Poland Medical..., 2011]. Ważnym elementem w ekspan-
sji produktu „turystyka medyczna” na skalę krajową i międzynarodową jest 
nawiązanie współpracy przez zainteresowane podmioty gospodarczo-społeczne. 
Efektem takiego partnerstwa powinny być między innymi wymiana doświad-
czeń, udział w innowacyjnych projektach, szkoleniach i konferencjach nauko-
wo-branżowych oraz zdobywanie certyfikatów gwarantujących wysoką jakość 
i standard świadczonych usług turystyczno-medycznych.  

 
 

Literatura 

 
Bookman M.Z., Bookman K.R., Medical Tourism in Developing Countries, Palgrave 

Macmillan, New York 2007. 
Chojnacki J., Dyrektywa Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania 

praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej – cele, założenia i skutki, 



134 Adrian P. Lubowiecki-Vikuk 

 

http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=142&PHPSESSID=0e
45cb4b2193bf894938ec728a2959f1, 28.03.2011. 

Cormany D., Baloglu S., Medical Travel Facilitator Websites: An Exploratory Study  
of Web Page Contents and Services Offered to the Prospective Medical Tourist, 
„Tourism Management” 2011, Vol. 32, No. 4. 

Crooks V.A., Turner L., Snyder J., Johnston R., Kingsbury P., Promoting Medical 
Tourism to India: Messages, Images, and the Marketing of International Patient 
Travel, „Social Science & Medicine” 2011, doi:10.1016/j.socscimed.2010.12.022. 

Czarnecki A., Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, War-
szawa 2003. 

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks; Survey on the Attitudes  
of Europeans Towards Tourism, Analytical Report, „Flash Eurobarometer” 2009, 
No. 258.  

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, POT, Warsza-
wa 2008. 

Ostrowska S., Turystyka medyczna w województwie podkarpackim, szansa czy za-
grożenie?, w: Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2008. 

Podstawy marketingu, red. H. Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po- 
znaniu, Poznań 1999. 

Poland Medical Tourism Market 2013, TechSci Research, http://www.techsciresearch. 
com/poland-medical-tourism-market-2013, 30.03.2011. 

Rab-Przybyłowicz J., Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, 
w: Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 53, Szczecin 2010.  

Siezieniewska G., Znaczenie targów w rozwoju gospodarczym regionów, w: Gospo-
darka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, 
S. Bosiacki, AWF Poznań, Poznań 2006. 

Śniadek J., Majchrzak K., Marketing miejski i jego rola w kreowaniu pozytywnego 
wizerunku miasta, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspek-
tywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF Poznań, 
Poznań 2008. 

Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2007. 

The Rise of Medical Tourism, Grail Research, LLC, raport, sierpień 2009, http://www. 
grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Rise_of_Medical_Tourism_Summary.pdf, 
27.03.2011. 

 



Turystyka medyczna jako produkt eksportowy… 

 

135 

 

Turystyka medyczna (z wyłączeniem sektora uzdrowisk, spa i wellness). Potencjał ryn-
ków w ocenie polskich ośrodków informacji turystycznej, POT, Warszawa 2009, 
http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy, 15.03.2011. 

Travel & Tourism Competitiveness, WEF, raport, marzec 2011, http://www.weforum. 
org. 

Woźniak A., Polskie kliniki przyciągną więcej cudzoziemców, „Rzeczpospolita” 2011, 
nr 8 (8824), dodatek Ekonomia & Rynek. 

 
 
 

MEDICAL TOURISM AS AN EXPORT PRODUCT IN POLISH ECONOMY 

 
 

Summary 
 
The author’s intention in the following paper is to demonstrate the potential of 

medical tourism, as in the form of developing a new tourism product. Medical tourism 
has been understood as a conscious activity, in which a traveller (a medical tourist) 
aims to receive health care services on a broader scale – both in his or her own country 
and abroad – directed mainly to preserve (or acquire) a better health condition, and/or 
aesthetic appearance of his or her own body, combined with relaxation, regeneration of 
physical and mental strength, sightseeing and entertainment.  

In the first part of the paper, the results of the BCG matrix analysis have been 
presented, and specific markets of foreign tourists have been defined, in the context of 
conditions for development of this form of tourism for potential users of medical 
tourism services on the Polish market. Subsequently, various instruments and means of 
promotion have been shown, aimed at further expansion in the international market.  

 
Translated by Adrian P. Lubowiecki-Vikuk 
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TURYSTYKA NA EURORYNKU  
A SEGMENTACJA KONSUMENTÓW 

 
 
 

Wstęp 

 
Procesy europeizacji i globalizacji, urzeczywistnienie Europejskiego Ryn- 

ku Wewnętrznego, przyjęcie nowych krajów członkowskich w struktury Unii 
Europejskiej, wysoka siła nabywcza konsumentów oraz upodobnienie zacho- 
wań i potrzeb konsumentów przyczyniły się do wzrostu potencjału turystycz- 
nego na eurorynku. Znaczenie usług turystycznych dla gospodarki eurorynku 
jest duże i od lat wzrasta. Wielkość udziału całkowitego wkładu usług turys- 
tycznych w PKB krajów tworzących eurorynek (ERW) przekracza 7%. Według 
prognoz Światowej Organizacji Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism 
Council), bezpośredni wkład turystyki w PKB krajów Unii Europejskiej wynie- 
sie w 2011 roku 465,5 bln USD (co stanowi 2,9% PKB), a do 2021 roku ma 
wzrosnąć do 616,7 bln USD (3,1% PKB w cenach stałych z 2011 roku). Prze- 
widuje się, że całkowity wkład turystyki w PKB wzrośnie o 2,4% rocznie, do 
1 248,0 bln USD (7,8% PKB) w 2011 roku oraz do 1 580,3 bln USD  
(8,1% PKB) do roku 20211.  

Europejczycy należą do najczęściej podróżujących konsumentów turys- 
tycznych. Największe światowe przedsiębiorstwa turystyczne pochodzą z Euro- 

                                                           
1  http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/europeanunion.pdf,  25.03.2011. 
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py (np. TUI, Thomas Cook). W Europie jest świetnie rozbudowana infrastruktu- 
ra turystyczna, ponadto prezentowany przez europejskich konsumentów styl 
życia wspiera konsumpcję usług turystycznych. Ważnym elementem rozwoju 
turystyki w Europie jest również socjalna ochrona pracowników. Przejawia się 
to w relatywnie długich urlopach pracowników oraz liczbie wolnych dni świą- 
tecznych, na przykład pracownicy mają prawo do ponad 28 dni urlopu w Fin- 
landii, Francji, Danii, Hiszpanii, Włoszech; w innych, rozwiniętych krajach 
świata urlopy są znacznie krótsze, na przykład w USA – 17 dni, a w Japonii  
– 16 dni2. Artykuł poświęcono rozważaniom na temat potencjału rynku turys- 
tycznego w krajach Unii Europejskiej oraz segmentacji konsumentów turys- 
tycznych na eurorynku na podstawie typologii stylu życia.  

 
 

1.  Turystyka na eurorynku 

 
Wyjaśnienie pojęcia turystyka podejmowało wielu autorów, różnicując je 

ze względu na reprezentowane przez nich dyscypliny oraz poziom interdyscy-
plinarności pojęcia. C. Kaspar uważa, że turystyka to ogół stosunków i zjawisk, 
które wynikają z podróży i pobytu osób, dla których miejsce pobytu nie jest 
długookresowym miejscem zamieszkania czy pracy3. Turystyka to zarówno 
mobilność w normalnym zakresie miejsca zamieszkania i pracy (wyjazdy służ-
bowe i spędzanie czasu wolnego), jak i mobilność poza miejsce zamieszkania 
i pracy oraz podróże z noclegami (wyjazdy urlopowe i podróże służbowe). Tu-
rystyka obejmuje nie tylko popyt i podaż, ale również jej skutki ekonomiczne, 
ekologiczne, polityczne i społeczne4. W. Freyer uważa, że można wyróżnić trzy 
konstruktywne elementy turystyki: miejsce (odległość od miejsca zamieszka-
nia), czas (długość pobytu) i motywy (powód pobytu konsumenta), na których 
podstawie w nauce o turystyce wyróżniane są formy i rodzaje podróży5. S. Co-

                                                           
2  http://www.pressemitteilungen-online.de/index.php/urlaubsanspruch-deutsche-bekommenden-

wenigsten-urlaub-in-europa/, 25.03.2011. 
3  C. Kaspar, Tourismuslehre im Grundriss, St. Galler Beiträge zum Tourismus und zur 

Verkehrswirtschaft. Reihe Tourismus, 5. Auflage, Verlag Haupt, Bern 1996, s. 16. 
4  Por. A. Schulz, W. Berg, M. Gardini, T. Kirstges, B. Eisenstein, Grundlagen des Tou-

rismus Lehrbuch in 5 Modulen, Oldenbourg–München 2010, s. 9. 
5  Por. W. Freyer, Tourismus-Marketing. Marktorientiertes Management im Mikro- und 

Makrobereich der Tourismuswirtschaft, 5. Aufl., Oldenbourg–München, Wien 2007, s. 3. 
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leman i M. Crang są zdania, że nowoczesna turystyka jest właściwie ekspan-
sywną gospodarką, ustawicznie organizującą i konstruującą nowe doświadcze-
nia i miejsca6. Interesująco zdefiniował turystykę H. Berghoff, dla którego tury-
styka jest centralnym punktem w szerszej debacie o konsumeryzmie7. W tym 
kontekście istotne wydaje się wyjaśnienie pojęcia Europejski Rynek Wewnętrz-
ny (ERW)8, zwany również eurorynkiem. Został on urzeczywistniony w 1993 
roku jako skutek postępujących gospodarczych procesów integracyjnych 
w ramach Unii Europejskiej. Europejski Rynek Wewnętrzny można określić 
jako zintegrowany obszar gospodarczy bez wewnętrznych granic, identyczny 
z terytorium państwa, na którym zapewnione są jednolite prawa i obowiązki dla 
przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli, którego podstawą jest swobodny 
przepływ towarów, osób, usług i kapitału – zdecydowanie wyróżniający go 
z innych organizmów gospodarczych Europy i świata. Dla rynku turystycznego 
w Europie powstanie ERW miało zasadnicze znaczenie, ponieważ wówczas 
nastąpiło zniesienie granic i barier handlowych, ograniczeń taryfowych i poza-
taryfowych, wprowadzono swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, 
na obszarze krajów członkowskich UE obowiązują jednolite warunki gospodar-
cze dla przedsiębiorstw turystycznych, normy, standardy i przepisy oraz jedno-
lite prawa dla konsumentów turystycznych. Obecnie eurorynek tworzy 27 kra-
jów członkowskich Unii Europejskiej, obejmuje powierzchnię 4 300 tys. km2, 
jego potencjał wynika z przewagi gospodarczej milionów przedsiębiorstw oraz 
siły nabywczej ponad 490 mln konsumentów.  

Ważne jest wyróżnienie poszczególnych rodzajów i typów turystyki, a tak-
że identyfikacja kryteriów podziału turystyki. Mogą to być na przykład takie 
kryteria, jak miejsce urlopu (krajowy lub zagraniczny), pora wyjazdu (urlop 
letni lub urlop zimowy), miejsce geograficznego pobytu (np. urlop w górach lub 
nad morzem), organizacja wyjazdu (indywidualna lub zorganizowana), długość 
pobytu (krótki, np. jednodniowy, weekendowy, lub długi, np. dwutygodniowy). 

                                                           
6  S. Coleman, M. Crang, Grounded Tourists, Travelling Theory, w: Tourism: Between 

Place and Performance, red. S. Coleman,  M. Crang, Beghahn Books, Oxford 2002, s. 2–3. 
7   Por. H. Berghoff, B. Korte, R. Scneider, C. Harvie, The Making of Modern Tourism, 

w: The Cultural History of the British Experience, Palgrave Macmillan, Houndmills 2002, s. 9. 
8  W polskiej literaturze stosuje się zamiennie nazwy Europejski Rynek Wewnętrzny, Jed-

nolity Rynek Europejski, Jednolity Rynek Wewnętrzny, Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej, 
eurorynek. 



140 Marcin Komor 

 

Wydaje się, że na eurorynku ważny jest podział ze względu na motywację kon-
sumentów. Na tej podstawie można wyróżnić następujące rodzaje turystyki9: 

a) turystykę wypoczynkową – bliski i daleki urlop w celu wypoczynku fi-
zycznego i psychicznego, a także pobyty uzdrowiskowe konsumentów; 

b) turystykę kulturową – pobyty tak zwane kształcące (przez np. pozna-
wanie innych kultur, pobyty w celu nauki języka), turystyka piel-
grzymkowa i alternatywna (poznawanie życia i zachowania innych lu-
dzi w ich otoczeniu kulturowym);  

c) turystykę społeczną – wyjazdy do rodziny i znajomych, wyjazdy klubo-
we mające na celu integrację turysty z grupą (np. obozy przetrwania); 

d) turystykę sportową – w celu uprawiania aktywnie lub pasywnie sportu; 
e) turystykę gospodarczą – biznesowa, kongresowa i konferencyjna, wy-

jazdy na targi i wystawy; 
f) turystykę zorientowaną politycznie – wyjazdy personelu dyploma-

tycznego, pobyty na konferencjach, seminariach, wyjazdy w związku 
z uroczystościami politycznymi. 

Ważnym celem artykułu jest identyfikacja wielkości rynku turystycznego 
w Europie. W tym celu posłużono się geograficznym kryterium podziału na 
rodzaje rynków turystycznych zaproponowanym przez J. Altkorna. Dzieli on 
rynki na następujące rodzaje: rynek lokalny, rynek regionalny, rynek krajowy, 
rynek kontynentalny, rynek światowy10. Uwzględniając tezę K. Ohmae o trzech 
regionach triady, można uznać eurorynek turystyczny za jeden z regionów tria-
dy, czyli w niniejszym artykule rynek krajów tworzących Unię Europejską11. 
Wydaje się, że europejski rynek turystyczny należy traktować jako całość ze 
względu na ujednolicenie uwarunkowań otoczenia rynkowego (w tym warun-
ków systemowych eurorynku), wynikające z urzeczywistnienia Europejskiego 
Rynku Wewnętrznego. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nadal istnieją zróżni-
cowania pomiędzy poszczególnymi krajami i/lub regionami wynikające na 
przykład z dyferencji zamożności mieszkańców – wielkości PKB per capita 
według parytetu siły nabywczej, poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej, 
postępu technicznego i technologicznego, zachowań zakupowych i przyzwycza-

                                                           
9  Por. C. Kaspar, Das System Tourismus im Ueberblick, w: Tourismus-Management: 

Tourismus-Marketing und Fremdenverkehrsplanung, red. G. Haedrich, C. Kaspar, K. Klemm, 
E. Kreilkamp, De Gruyter, Berlin–New York 1998, s. 18–19. 

10  Por. J. Altkorn, op.cit., s. 19. 
11  Zob. K. Ohmae, Triad Power: The Coming Shape of Global Competition, The Free 

Press, New York 1985. 
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jeń konsumentów na eurorynku. W definicji rynku turystycznego K. Naumo-
wicz wyróżnia trzy następujące elementy: produkty turystyczne podlegające 
wymianie, podmioty podaży i popytu, stosunki rynkowe między nimi12. W ni-
niejszym artykule, ze względu na ograniczenia wynikające z objętości, poten-
cjał i wielkość eurorynku turystycznego zidentyfikowano na podstawie liczby 
turystów pochodzących z krajów UE oraz pobytów turystycznych w poszcze-
gólnych krajach UE. W celu oceny wielkości i potencjału rynku turystycznego 
w krajach Unii Europejskiej posłużono się danymi statystycznymi Eurostatu. 

 
Tabela 1 

 Liczba turystów pochodzących z danego kraju Unii Europejskiej  

Rok 
Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Austria 3588 3743 4320 4094 4286 4160 
Belgia 4009 4308 3932 3962 4140 4131 
Bułgaria : : : : 473 529 
Cypr 488 629 541 568 579 586 
Czechy 4668 4843 4515 4768 4574 4827 
Dania 2721 2814 2756 2756 : : 
Estonia 231 280 259 371 385 444 
Finlandia 2360 2511 2491 2638 2560 2557 
Francja 29 829 31 620 31 515 31 610 35 147 34 052 
Grecja 3333 4460 4179 4040 4106 3977 
Hiszpania 11 823 14 656 16 702 16 551 16 612 16 261 
Holandia 9200 9104 9072 9153 9355 9346 
Irlandia : : : : : : 
Litwa 620 728 748 771 1037 839 
Łotwa : 381 360 365 391 345 
Luksemburg 230 445 190 250 306 314 
Niemcy 44 828 57 955 57 111 44 993 44 715 46 598 
Polska 10 075 10 432 10 465 10 990 11 747 11 841 
Portugalia 2664 2512 2434 1726 1528 2284 
Rumunia 3839 3583 3152 5086 5264 5213 
Słowacja : : : : 2367 2365 
Słowenia 965 1014 1036 1066 1037 1016 
Szwecja : : 7938 8156 8552 8260 
Węgry 4141 4238 2983 2866 4365 3838 
Wielka Brytania 29 190 30 778 30 150 29 005 29 087 29 000 
Włochy 24 316 24 471 24 782 24 932 23 673 : 
Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_to1000&lang=en, 

25.03.2011. 
                                                           

12  K. Naumowicz, Turystyka, cz. II, Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Politechnika 
Szczecińska, Szczecin 1986, s. 7. 
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W tabeli 1 przedstawiono informacje o liczbie turystów pochodzących 
z krajów Unii Europejskiej. Najwięcej turystów pochodzi z Niemiec (ponad 
46 mln), Francji (ponad 34 mln), Wielkiej Brytanii (29 mln) oraz Włoch. Tury-
ści z Polski (ponad 11,8 mln) tworzą piątą pod względem liczebności grupę 
konsumentów usług turystycznych w UE. W przeliczeniu na liczbę mieszkań-
ców danego kraju największą aktywność turystyczną przejawiają konsumenci 
z Luksemburga, Szwecji, Finlandii, Holandii. W nowych krajach członkow-
skich UE obserwuje się od 2004 roku wzrost liczby turystów (oprócz naznaczo-
nych kryzysem gospodarczym Węgier), na przykład liczba turystów w latach 
2004–2009 wzrosła w Polsce o ponad 1,7 mln, w Rumunii – o ponad 1,4 mln, 
w Czechach i Litwie wzrosła o ponad 200 tys., a w Estonii uległa prawie po-
dwojeniu. Należy zaznaczyć, że w latach 2004–2009 podobnie wzrosła liczba 
turystów w krajach UE-15. Wyjątkami są takie kraje, jak Włochy, Wielka Bry-
tania, Portugalia, gdzie nastąpił spadek liczby turystów.  

Następnym kryterium wielkości eurorynku turystycznego jest liczba poby-
tów turystycznych w poszczególnych krajach na obszarze eurorynku. W tabeli 2 
przedstawiono liczbę pobytów turystycznych w hotelach lub podobnych miej-
scach w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie tego kryterium największym 
rynkiem turystycznym w Unii Europejskiej w 2009 roku była Francja (ponad 
104 mln), a następnie Niemcy (ponad 102 mln), Hiszpania (ponad 77 mln), 
Włochy (ponad 76 mln), Wielka Brytania (ponad 65 mln) oraz Austria (ponad 
23 mln). W Polsce w 2009 roku liczba pobytów turystycznych w hotelach i po-
dobnych miejscach wyniosła prawie 13 mln i była niższa niż w takich krajach, 
jak na przykład Holandia czy Szwecja – nieuznawanych za szczególnie atrak-
cyjne dla turystów. Przeliczając liczbę pobytów turystycznych na liczbę miesz-
kańców czy wielkość kraju, można stwierdzić, że dane te w porównaniu z in-
nymi krajami UE są bardzo niskie.  

Interesujący wydaje się być udział turystów zagranicznych w rynkach kra-
jowych Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, średni udział turystów 
zagranicznych w liczbie noclegów w krajach UE wynosi 40%. Najwyższy 
udział mają następujące kraje: Malta (94,9%), Luksemburg (92,0%), Cypr 
89,7%), Grecja (70,7%), Austria (70,2%), Łotwa (66,9%), Estonia (66,5%), 
Bułgaria (61,9%), Hiszpania (57,5%), Portugalia (56,4%), Litwa (54,8%), Sło-
wenia (54,4%), Belgia (52,8%), Węgry (49,3%), Czechy (48,4%). Najniższy 
udział turystów zagranicznych w liczbie noclegów odnotowano w Rumunii 
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(15,4%), Niemczech (17,2%), Polsce (17,5%), Szwecji (23,9%), Finlandii 
(26,3%)13.  

 
Tabela 2 

Liczba pobytów turystycznych w hotelach lub podobnych miejscach (tys.)   
w danym kraju UE 

Rok 
Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Austria 20 676 21 438 22 346 23 223 24 208 23 843 
Belgia 7593 7774 8261 8590 8901 8667 
Bułgaria 3171 3630 3943 4434 4646 4031 
Cypr 2171 2199 2270 2310 2282 2239 
Czechy 8692 9074 9376 9893 10088 9335 
Dania 3123 3249 3443 3610 3527 3229 
Estonia 1685 1786 1901 1962 2011 1868 
Finlandia 7567 7776 8248 8708 8884 8383 
Francja 103 693 108 098 106 746 109 664 108 659 104 811 
Grecja 11 880 13 076 13 675 15 696 15 625 15 894 
Hiszpania 66 831 70 629 81 856 84 423 82 990 77 140 
Holandia  15 517 16 382 18 030 19 229 18 496 17 846 
Irlandia : : : : : : 
Litwa 788 969 1156 1334 1389 1098 
Luksemburg 638 696 702 738 705 682 
Łotwa 807 1034 1164 1305 1329 1000 
Malta 1155 1128 1139 1182 1210 1105 
Niemcy  88 940 92 539 97 036 100 732 102 641 102 041 
Polska 9658 10 528 11 302 12 486 13 076 12 986 
Portugalia 10 135 10 629 11 321 12 244 12 472 12 100 
Rumunia 5295 5545 5967 6717 6859 5919 
Słowacja 2277 2447 2551 2670 2892 2380 
Słowenia 1592 1652 1731 1876 2175 2059 
Szwecja 13 119 13 832 14 734 15 452 15 517 15 411 
Węgry 5403 5919 6017 6319 6509 5980 
Wielka Brytania 63 920 69 620 65 494 65 704 63 789 65 600 
Włochy 70 684 72 166 76 033 78 051 77 165 76 331 

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode 
=tin00047&language=en, 25.03.201. 

 
 

                                                           
13  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_int_shnat&lang=en, 25.03.2011. 
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Poznanie absolutnego (bezwzględnego) udziału turystów zagranicznych 
w liczbie pobytów hotelowych na eurorynku umożliwia uzyskanie dalszych 
informacji o wielkości eurorynku turystycznego. Największą liczbę pobytów 
turystów zagranicznych w liczbie noclegów w krajach UE w hotelach lub po-
dobnych miejscach na obszarze eurorynku w 2009 roku odnotowano we Wło-
szech (ponad 32,6 mln), Hiszpanii (ponad 32 mln), Francji (ponad 28,9 mln), 
Niemczech (ponad 20 mln), Wielkiej Brytanii (ponad 17 mln), Austrii (ponad 
15 mln), Grecji (ponad 8,5 mln), Holandii (7,7 mln), Portugalii (5,9 mln), Cze-
chach (5,6 mln), Belgii (5,4 mln). Liczba pobytów w hotelach lub podobnych 
miejscach turystów zagranicznych w Polsce w 2009 roku była relatywnie niska 
i wyniosła 3,3 mln. W porównaniu z innymi nowymi krajami członkowskimi 
UE liczba turystów zagranicznych w Polsce była niska (porównując powierzch-
nie krajów lub ich liczbę mieszkańców) – na przykład w Czechach – ponad 
5,6 mln, na Węgrzech – ponad 2,9 mln, Słowenii – ponad 1,4 mln, Estonii – 
ponad 1,3 mln, Słowacji – ponad 1,0 mln14. 

Interesująca wydaje się informacja o wielkości rynku turystycznego w Pol-
sce z podziałem na regiony. W tabeli 3 zaprezentowano liczbę noclegów turys-
tów w regionach Polski w 2009 roku z uwzględnieniem liczby turystów zagra-
nicznych. Największymi regionami turystycznymi w tym roku były wojewódz-
twa: małopolskie (ponad 11,8 mln noclegów), zachodniopomorskie (ponad 
11,6 mln noclegów), mazowieckie (ponad 8,8 mln noclegów), pomorskie (po-
nad 7,6 mln noclegów), dolnośląskie (ponad 7,2 mln noclegów), śląskie (ponad 
6,7 mln noclegów). Najmniej noclegów było w województwach: opolskim, 
podlaskim, świętokrzyskim i lubuskim. Największa liczba turystów zagranicz-
nych przebywała w województwach: małopolskim, zachodniopomorskim, ma-
zowieckim, dolnośląskim i śląskim. Interesujący jest fakt, że w województwie 
zachodniopomorskim prawie połowa wszystkich noclegów w hotelach w 2009 
roku to pobyty turystów zagranicznych. 

Analiza rynku turystycznego w UE powadzi do wniosku, że polski rynek 
turystyczny jest relatywnie mały, ma średnią liczbę turystów i stosunkowo nie-
wielki udział turystów zagranicznych. Wydaje się, że nie wykorzystano możli-
wości i potencjału polskiego rynku turystycznego. Wobec tego istotne jest 
przeprowadzenie identyfikacji konsumentów, odpowiedniej segmentacji euro-

                                                           
14 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= 

tin00047&language=en, 25.03.2011. 
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rynku turystycznego i zaproponowanie oferty turystycznej dostosowanej do 
potrzeb eurokonsumentów (w tym zagranicznych).  

 
Tabela 3 

Liczba noclegów (tys.) w regionach (tzw. NUTS-2) w 2009 roku w Polsce 

Województwo 

Wszyscy 
turyści  

w hotelach 

Turyści 
zagraniczni 
w hotelach 

Wszyscy turyści 
w obiektach 
zbiorowego 

zakwaterowania 

Turyści zagra-
niczni w obiek-
tach zbiorowego 
zakwaterowania 

Dolnośląskie 2467 761 4762 926 
Kujawsko-Pomorskie 820 128 2838 154 
Łódzkie 1168 253 1941 291 
Lubelskie 658 108 1602 124 
Lubuskie 673 185 1307 215 
Małopolskie 3924 1658 7958 1944 
Mazowieckie 3909 1418 4936 1459 
Opolskie 243 63 570 80 
Podkarpackie 707 117 1941 142 
Podlaskie 444 89 862 106 
Pomorskie 1868 482 5801 620 
Śląskie 2264 516 4437 601 
Świętokrzyskie 517 48 1129 61 
Warmińsko-mazurskie 1180 323 2372 380 
Wielkopolskie 1780 434 2789 487 
Zachodniopomorskie 1884 887 9766 2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostatu (data dostępu 25.03.2011):  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en
&pcode=tgs00033&plugin=1; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do? 
tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00032&plugin=1; http://epp.euro-
stat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00034 
&plugin=1; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1& 
language=en&pcode=tgs00035&plugin = 1. 

 
 

2. Segmentacja eurokonsumentów na rynku turystycznym  

 
Segmentację konsumentów turystycznych na eurorynku można zdefinio-

wać jako podział konsumentów w krajach Unii Europejskiej na homogenne 
grupy według zróżnicowanych kryteriów, istotnych dla potencjalnych konsu-
mentów w usługach turystycznych. Ważnym problemem segmentacji jest wy-
różnienie kryteriów, na przykład geograficznych, demograficznych, psychogra-
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ficznych. W ostatnim czasie coraz większe znaczenie mają kryteria psychogra-
ficzne oparte na typologii tak zwanego stylu życia (life-style). Umożliwia ona 
pogrupowanie eurokonsumentów z różnych krajów eurorynku w jednorodne, 
ponadnarodowe grupy celowe (cross-national-groups) według pewnych kryte-
riów, na przykład psychograficznych. Do specyfiki ERW szczególnie dostoso-
wana jest segmentacja oparta na kryteriach stylu życia, przeprowadzona nie 
tylko w poszczególnych krajach, lecz na całym obszarze Unii Europejskiej.  

Pojęcie styl życia (life-style) jest w usługach turystycznych oparte na za-
początkowanej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
teorii segmentacji i zachowań konsumentów niemającej charakteru demogra-
ficznego. W kolejnych latach pojawiła się literatura na temat wykorzystania 
typologii stylu życia w segmentacji konsumentów turystycznych15. Styl życia 
można określić jako pewien sposób zachowań danej osoby, przejawiający się 
w zainteresowaniu, wartościach, poglądach, sposobach postrzegania otoczenia, 
zachowaniach, sposobach spędzania wolnego czasu, wydawaniu pieniędzy czy 
reakcji społecznych. Typologie konsumentów opracowane na podstawie stylu 
życia mają w ramach segmentacji konsumentów turystycznych coraz większe 
znaczenie oraz charakteryzują się dużą kreatywnością i różnorodnością16. Dla 
segmentacji konsumentów w turystyce i rekreacji największe znaczenie ma 
klasyfikacja eurokonsumentów, tak zwane eurostyle, w której ramach zapropo-
nowano 16 podstawowych typów eurokonsumentów, a następnie wyróżniono 
pięć podstawowych grup konsumentów europejskich na rynku turystyki i rekre-
acji w Europie. Zaprezentowane je na podstawie dwóch zmiennych określają-
cych cechy osobowościowe konsumentów, które w uproszczeniu oznaczają: 
stałość – nastawienie konserwatywne, zmiana – nastawienie nowoczesne, dobra 
materialne – orientacja konsumpcyjna, wartości – orientacja na wartości niema-
terialne i wyższego rzędu (rys. 1). 

 
 
 

                                                           
15  Zob. m.in S. Plog, Understanding Psychographics in Tourism Research, w: Travel 

Tourism and Hospitality Research, red. J.R.B. Ritchie, C. Goeldner, Wiley, New York 1987, 
s. 203–214; C.D. Schewe, R.J. Calantone, Psychographic Segmentation of Tourists, „Journal  
of Travel Research” 1987, No. 16 (Winter), s. 14–20. 

16  Por. W. Freyer, Tourismus-Marketing..., s. 188. 
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Wymagający turysta, 
oczekujący wrażeń –  24% 

Klasyczny turysta, oczekujący 
przeżyć kulturalnych – 18% 

Młody turysta, nastawiony  
na konsumpcję – 19% 

Młoda rodzina – 15%  Ostrożny turysta, oczekujący 
wypoczynku – 23% 

 
 
Rys. 1. Grupy konsumentów turystycznych według eurostylu 

Źrodło: W. Freyer, Tourismus-Marketing..., s. 190.  
 
 
W ramach podziału konsumentów europejskich w turystyce na podstawie 

stylu życia można wyróżnić pięć następujących podstawowych grup konsumen-
tów obecnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej17. 
                                                           

17  Por. A. Zins, Lifestyles in Tourismus, w: Strategisches Management im Tourismus: Pla-
nungsinstrumente für Strategisches Tourismusorganisationen, red. A. Zins, Springer Verlag,  
Wien 1993, s. 124–125;  J. Mazanec,  A. Zins, Tourist Behavior and the New European Lifestyle 
Typology: Exploring the Managerial Relevance for Tourism Marketing, w: Global Tourism. The 
Next Decade, red. W. Theobald, Butterworth-Heinemann, New York 1994, s. 199–216;  
K.H. Haenssler, Management in der Hotellerie und Gastronomie Betriebswirtschaftliche Grund-
lagen, 7. Auflage, Oldenbourg–München 2007, s. 32–33; W.J. Keegan, B.B. Schlegelmilch: 
Global Marketing Management: A European Perspective, Pearson Education Ltd Co., Prentice 
Hall 2001, s. 219. 
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1. Klasyczny turysta kulturalny stanowi w Europie około 18% wszyst-
kich konsumentów w turystyce. Turysta ten jest nastawiony na zwiedzanie za-
bytków, obiektów kultury oraz pięknych krajobrazów. Grupa turysty klasycz-
nego składa się z następujących typów eurokonsumentów: moralisty – moralist 
(mieszczanin, religijny, spokojny, wierny zasadom i tradycji), szlachetnego – 
gentry (konserwatywny, zasadniczy, tradycyjny, mieszczanin, prawo i porządek 
są ważne), purytanin – stricte (surowy, wymagający purytanin, ważna kontrola 
społeczna). Turysta w tej grupie preferuje festiwale kulturalne, opery, teatry, 
koncerty, historyczne miejsca i zabytki, piękne krajobrazy, parki i rezerwaty 
przyrody, uzdrowiska i kurorty (tzw. turysta zdrowotny należy do grupy turys-
tów kulturalnych). Najczęściej jest to turysta w wieku powyżej 45 lat, żonaty, 
ma dorosłe dzieci, jest wykształcony i ma relatywnie wysokie dochody. 

2. Młody turysta konsumpcyjny stanowi w Europie około 19% wszyst-
kich konsumentów w turystyce. Jest przeciwieństwem turysty kulturalnego, 
ponieważ szuka głównie słońca, morza, plaży, aktywności rekreacyjnej i spor-
towej w powiązaniu z miejscami, w których może się „pokazać”. Do grupy 
turystów konsumpcyjnych należą: autsajder – rocky (młody, otwarty, korzysta-
jący z życia, czasami ocierający się o subkulturę) oraz dandys – dandy (hedoni-
sta, skromne dochody, samochwała, konsument czasu wolnego). Celem urlopu 
jest zabawa, bycie w towarzystwie, aktywność sportowa, poznawanie nowych 
ludzi, ładny wygląd, na przykład opalanie. Charakterystyczne cechy turysty 
konsumpcyjnego są następujące: młody, wolny, student lub pracownik, o śred-
nich dochodach, podkreśla status społeczny przez posiadanie modnych produk-
tów. 

3. Wymagający turysta, oczekujący wrażeń stanowi w Europie około 
24% rynku turystycznego. Dla tej grupy turystyka jest pasją, poszukiwaniem 
aktywnej, mobilnej, indywidualnie dopasowanej turystyki o znacznej niezależ-
ności. Oczekują przeżyć i przygód, na przykład w dalekich podróżach do egzo-
tycznych krajów, wyjazdach kulturalnych – wystawy, koncerty, czy wypadach 
weekendowych i zwiedzaniach miast. Grupa wymagających turystów składa się 
z kilku typów konsumentów: skaut – scout (w średnim wieku, tolerancyjny, 
altruista, szuka socjalnego postępu), protestujący – protest (intelektualista, mło-
dy, ważna niezależność), pionier – pioneers (młody, idealista, tolerancyjny, 
ważna sprawiedliwość społeczna), obywatel – citizens (odpowiedzialny, organi-
zator, dobry sąsiad, społecznik), karierowicz – business (bogaty, rozrzutny, cel 
życia to kariera, przywódca w społeczeństwie rozrywkowym). Charaktery-
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styczne cechy tej grupy konsumentów są następujące: osoby wolne, żonaci 
i mężatki, ponadprzeciętnie wykształceni, w średnim wieku, o wysokich docho-
dach i wysokim statusie społecznym. 

4. Grupa turystów tak zwana młoda rodzina ma w Europie około 15% 
udziału wśród konsumentów w turystyce. Turyści z tej grupy oczekują odpręża-
jącego urlopu z rodziną: morze, plaża, woda. Zwracają uwagę na możliwości 
spędzenia urlopu z dziećmi oraz na dostępność pasywnych rozrywek, czyli 
atrakcji dla dzieci, na przykład aquaparków. Oczekują podróży zorganizowa-
nych, o średnich cenach, najczęściej w kraju. Grupę tworzą dwa typy konsu-
mentów: romantyk – romantic (marzyciel, ważne są rodzina i przyjaciele, ocze-
kuje postępu i tradycji), oraz aktywny – squadra (tolerancyjny, ważne są czas 
wolny, relaks, przyjaciele). Grupę tę najczęściej tworzą osoby w wieku 25–44 
lata, mający rodzinę i dzieci w wieku przedszkolnym lub/i szkolnym, o średnich 
dochodach. 

5. Ostrożny turysta oczekujący wypoczynku stanowi w Europie około 
23% rynku turystycznego. Turyści oczekują głównie wypoczynku, relaksu, 
spokoju, rodzinnej atmosfery oraz powrotu do przyrody i pięknych krajobra-
zów. Preferują zorganizowane podróże i wypoczynek najczęściej w kraju, czę-
sto wracają do stałych, sprawdzonych miejsc wypoczynku. Na grupę turystów 
oczekujących wypoczynku składają się następujące typy konsumentów: nieufny 
– vigilante (konserwatywny mieszczanin, sfrustrowany, oszczędny), defensyw-
ny – defense (domator, małomiasteczkowy ksenofob, oczekuje pomocy i ochro-
ny), zapomniany – olvidados (emeryt, religijny, zagubiony, zapomniany), roz-
tropny – prudent (ostrożny, zrezygnowany, ceniący bezpieczeństwo). Najczęś-
ciej jest w dojrzałym wieku, żonaty lub mężatka, dzieci są już poza gospodar-
stwem domowym, ma średnie dochody. Ze względu na sytuację demograficzną 
w Europie można zakładać, że będzie wzrastać udział tej grupy w rynku tury-
stycznym. 

W. Freyer zaproponował segmentację konsumentów na rynku sportowym 
opartą na kryteriach stylu życia i wyróżnił następujące typy konsumentów18: 

a) dopasowujący się konsument – jest często członkiem klubów sporto-
wych, wybiera sporty drużynowe i masowe; 

                                                           
18  W. Freyer, Sport-Marketing: Handbuch für marktorientiertes Management im Sport, 3, 

vollst. überarb. Aufl., FIT, Forschungsinstitut für Tourismus e.V., Dresden 2003 s. 177–178. 
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b) prestiżowy i oczekujący przeżyć konsument – wybiera sporty presti-
żowe i ekstremalne, na przykład golf, polo, sporty szybowcowe;  

c) konsument wymagający – preferuje ekskluzywne sporty, jego celem 
jest rekreacja, fitness i odprężenie, na przykład kursy rekreacji dla me-
nedżerów; 

d) konsument kulturalny – preferuje sporty w powiązaniu z kulturą, sztu-
ką, na przykład taniec; 

e) konsument zaopatrzeniowy – typ biernego konsumenta, który interesu-
je się sportem, na przykład ogląda programy sportowe, czyta gazety 
sportowe; 

f) konsument oszczędny – zainteresowany tańszym sportem masowym. 
Segmentacja oparta na tak zwanym stylu życia jest wykorzystywana przez 

przedsiębiorstwa turystyczne do dopasowywania oferty turystycznej do potrzeb 
konsumentów na eurorynku. Prawidłowo przeprowadzona segmentacja umoż-
liwia dostosowanie oferty turystycznej do potrzeb konsumentów, lepsze wyko-
rzystanie potencjału turystycznego, podniesienie atrakcyjności turystycznej, 
a tym samym zwiększenie obrotu i zysku firm turystycznych. Przedstawione 
grupy konsumentów na rynku turystycznym, sportowym i rekreacyjnym mogą 
być również wykorzystane do segmentacji konsumentów na polskim rynku, 
zwłaszcza z uwzględnieniem turystyki przyjazdowej osób z innych krajów Unii 
Europejskiej.  

 
 

Zakończenie 
 
Konkludując, można stwierdzić, że wielkość polskiego rynku turystyczne-

go w relacjach do turystyki na eurorynku jest niewielka. Nie są zatem w pełni 
wykorzystywane możliwości i potencjał polskiego rynku turystycznego. Istotne 
jest przeprowadzenie segmentacji, zwłaszcza na podstawie typologii stylu życia, 
rynku turystycznego w Europie, i zaproponowanie oferty turystycznej dostoso-
wanej do potrzeb eurokonsumentów, w tym turystów zagranicznych, na pol-
skim rynku turystycznym. 
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TOURISM ON THE EUROMARKET  

AND SEGMENTATION OF CONSUMERS 

  
 

Summary 
 
The article raises considerations concerning tourism on Euromarket. In the article 

there were discussed issues related to the idea of tourism, euromarket and a tourist 
consumer on the market. Potential and size of the tourist market in the countries of 
European Union were presented with a special consideration of Poland. Then there was 
presented the size of Polish tourist market in the regional aspect. Moreover, the 
problems of segmentation of the tourist consumers on euromarket were discussed 
taking into consideration specially the so called characteristics of the life-style on the 
base of typology of euro-style. Next, there were presented typologies of euroconsumers 
in tourism according to the life-style adapted to the conditions of Euromarket. 
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INTERESARIUSZE W MARKETINGU RELACJI  
NA RYNKU USŁUG SPORTOWYCH 

 
 
 

Wstęp 

 
Zmieniająca się przestrzeń gospodarcza, w której funkcjonują organizacje 

sportowe w ostatnich kilkudziesięciu latach, powoduje konieczność zaadopto-
wania rynkowych reguł działalności. Organizacje sportowe są współcześnie 
postrzegane niczym średniej wielkości przedsiębiorstwa, konkurujące o klienta 
i walczące o budowanie swojej pozycji rynkowej i finansowej. Coraz częściej 
muszą więc świadomie i profesjonalnie stosować instrumenty marketingowego 
oddziaływania na otoczenie w celu stworzenia i utrzymania rentownych relacji 
z jego podmiotami. Celem artykułu jest identyfikacja podmiotów, z którymi 
organizacje sportowe nawiązują obecnie trwałe relacje rynkowe, oraz wskazanie 
źródeł wartości, jakich obie strony relacji mogą sobie dostarczyć. 

 
 

1. Marketing relacji – istota koncepcji 

 
Marketing relacji jest uznawany za fundamentalną koncepcję współczesnej 

myśli marketingowej, zwracającą uwagę zarówno przedstawicieli nauki, jak 
i praktyki gospodarczej. W najbardziej ogólnym ujęciu podkreśla się w niej 
konieczność kreowania trwałych, ale jednocześnie opłacalnych dla przedsię-
biorstwa relacji z klientami i innymi podmiotami rynku, tak zwanymi interesa-
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riuszami. Badania prowadzone w ostatnich latach dostarczają coraz bardziej 
wiarygodnych dowodów na pozytywną zależność między charakterem i siłą 
relacji łączących przedsiębiorstwa z klientami i innymi podmiotami rynku a ich 
wynikami finansowymi i pozycją konkurencyjną [Krasnikov i wsp., 2009; 
Hanssens i wsp., 2009]. Silne relacje z klientami i partnerami przekładają się na 
pożądane przez dany podmiot zachowania rynkowe. W konsekwencji prowadzi 
to do poprawy pozycji przedsiębiorstwa przez na przykład możliwość ustalenia 
wyższej ceny, większą liczbę rekomendacji, szybsze akceptowanie nowych 
produktów, przyspieszenie decyzji o zakupie produktu, większą możliwość 
poszerzania linii produktów itp. Efektem tego będzie w przyszłości wzrost war-
tości dla udziałowców przez wzrost i przyspieszenie przepływów gotówkowych 
i redukcję ryzyka. Możliwości nawiązania takich relacji są uzależnione od 
umiejętności organizacji do budowania zaufania, wzajemnego zrozumienia 
stron relacji, długookresowej perspektywy współpracy, komunikacji i wzajem-
nego zaangażowania w stały rozwój relacji.  

 
 

2.  Uwarunkowania rozwoju marketingu relacji na rynku usług sportowych 

 
Wzrost znaczenia marketingu relacji oraz coraz powszechniej i rzetelniej 

eksponowane korzyści wynikające z jego stosowania powodują, że koncepcja ta 
jest dostosowywana do specyfiki różnych branż. Jedną z nich jest sport. Rozwój 
rynku sportu jest efektem postępującej serwicyzacji konsumpcji, która dotyczy 
nie tylko usług podstawowych związanych z gospodarstwem domowym, lecz 
również usług, które umożliwiają samorealizację przez zaspokajanie potrzeb 
poznawczych i emocjonalnych. Do tych ostatnich można zaliczyć uczestnictwo 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych [Sznajder, 2008]. Imprezy 
sportowe przez długi czas były organizowane dla celów stricte rekreacyjnych, 
wychowawczych czy prozdrowotnych. Ich organizacją zajmowały się zwykle 
podmioty o niekomercyjnym charakterze działalności, realizujące cele społecz-
ne, których działalność była administrowana i finansowana przez państwo. Im-
prezy te udostępniano zainteresowanym osobom zazwyczaj nieodpłatnie. Zmia-
na warunków rynkowych spowodowała całkowicie odmienne podejście do za-
rządzania usługami sportowymi i organizacjami świadczącymi te usługi na ryn-
ku. Wśród czynników w największym stopniu determinujących te zmiany nale-
ży wymienić [Sznajder, 2008; Waśkowski, 2007; Stavros i wsp., 2008]: 
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a) zmianę systemu finansowania sportu w Polsce, powodującą prze-
kształcanie podmiotów sportowych ze stowarzyszeń lub innych orga-
nizacji non profit w sportowe spółki kapitałowe, działające zgodnie 
z zasadami kodeksu handlowego; samodzielność ekonomiczna wyma-
ga od nich racjonalizacji i profesjonalizacji działań; 

b) wzrost konkurencji między klubami i drużynami – sfera sportu polega 
na rywalizacji klubów i drużyn, które działając w warunkach rynko-
wych, mogą osiągać sukces komercyjny, ale też narażają się na ryzyko 
niepowodzenia i bankructwa;  

c) wzrost stopnia popularności sportu i zainteresowania widzów skłon-
nych płacić za oglądanie widowisk sportowych; odpłatność usług spor-
towych spowodowała wzrost oczekiwań nabywców, którzy zaczęli 
wymagać od organizacji sportowych widowisk określonych wrażeń 
emocjonalnych i poprawy standardu ich świadczenia; 

d) wzrost zainteresowania inwestorów finansowaniem klubów w celach 
komercyjnych lub bezinteresownie, dzięki czemu sportowcy mogą 
otrzymywać lepsze wynagrodzenia za swoje występy; 

e) zmianę i dywersyfikację popytu na produkty oferowane przez organi-
zacje sportowe; 

f) różnicowanie się segmentów nabywców usług sportowych, wywodzą-
ce się zarówno z rynku B2B, jak i B2C, mających całkowicie odmien-
ne oczekiwania wobec podmiotów działających na rynku usług spor-
towych, a także prezentujące całkowicie odmienne zachowania ryn-
kowe;  

g) globalizację gospodarki i w konsekwencji internacjonalizację sportu; 
jest ona związana z poszukiwaniem na przykład zasobów ludzkich, 
które podwyższą umiejętności i zdolności organizacji sportowej 
w różnych sferach jej działania (zawodnicy, trenerzy); nie bez znacze-
nia w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej są również możliwości po-
zyskiwania zasobów finansowych (inwestorzy, sponsorzy) oraz orga-
nizacyjnych, które umożliwią sprawniejsze funkcjonowanie podmio-
tów rynku sportowego i zwiększenie efektywności ich działań; inter-
nacjonalizacja sportu jest również związana z rosnącym zainteresowa-
niem podmiotów gospodarczych wykorzystaniem sportowców lub 
konkretnych organizacji sportowych w procesie komunikacji ze swoim 
rynkiem docelowym;  
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h) wzrost konkurencyjności rynku sportowego w Polsce – kluby lub or-
ganizacje sportowe, zarówno o charakterze profesjonalnym jak i ama-
torskim, walczą o widzów, im bowiem większe zainteresowanie wi-
dzów, tym większe są możliwości pozyskania zainteresowania danym 
wydarzeniem sportowym mediów czy potencjalnych sponsorów; 

i) wzrost konkurencji innych form spędzania wolnego czasu, pojawianie 
się nowych form aktywności sportowej. 

Na świecie organizacje sportowe są porównywane współcześnie do przed-
siębiorstw średniej wielkości, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych osób czy 
roczny obrót [Nufer, Bühler, 2010]. Chociaż opłaty ze sprzedaży biletów na 
imprezy sportowe oraz opłaty członkowskie wciąż są ważnym źródłem przy-
chodów tych organizacji, to obecnie stają się mniej istotne w porównaniu z in-
nymi źródłami przychodów. Obecnie największy udział wielu organizacji spor-
towych w rocznych obrotach mają sponsoring oraz przychody z transmisji tele-
wizyjnych. Coraz częściej również organizacje te pozyskują środki finansowe 
od inwestorów. Przykładem tego typu działania jest inwestycja firmy Epa (fir-
ma zajmująca się wyposażeniem statków i energetyką wiatrową) w udziały 
sportowej spółki akcyjnej „Pogoń Szczecin”. Inwestor, kupując udziały, liczy 
na przyszłe, zwiększone przychody spółki.  

Innym, ważnym aspektem, który odzwierciedla rozwój rynku sportowego 
w kierunku poważnego biznesu, jest jakość i profesjonalizm ludzi zarządzają-
cych tymi podmiotami. Coraz częściej główne osoby decyzyjne w organiza-
cjach sportowych to fachowcy od zarządzania, doskonale znający tę branżę, 
świadomi konieczności stosowania różnorodnych technik i instrumentów zarzą-
dzania w celu poprawy efektywności funkcjonowania danej organizacji sporto-
wej oraz wzmocnienia jej wizerunku w otoczeniu.  

Zachodzące zmiany powodują wzrost zapotrzebowania na stosowanie 
marketingowego podejścia do zarządzania sportem. Oznacza to, że wszelkie 
decyzje i działania powinny doprowadzić do satysfakcjonującego zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych interesariuszy, począwszy od klientów usług sporto-
wych, przez sponsorów, po ewentualnych inwestorów, w sposób korzystny 
również dla samego podmiotu rynku sportowego.  
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3. Interesariusze relacji w marketingu organizacji sportowych 

  
Obecnie w Polsce nie wszystkie organizacje sportowe działają zgodnie 

z zasadami rynkowymi. Różnią się one nie tylko dyscypliną sportu, w której się 
specjalizują, ale również rozmiarem i znaczeniem w danym środowisku. Nie-
mniej każda organizacja sportowa musi uwzględniać we wdrażanych strategiach 
specyfikę swojej działalności i świadczonych przez siebie usług sportowych, 
a także mieć świadomość konieczności utrzymywania odpowiednich kontak-
tów, relacji z różnymi podmiotami, znajdującymi się w ich otoczeniu. Jak poka-
zano na rysunku 1, organizacje sportowe powinny kreować pozytywne i trwałe 
relacje z dwoma podstawowymi grupami interesariuszy: tak zwanymi kluczo-
wymi klientami oraz pozostałymi interesariuszami.  
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Rys. 1.  Interesariusze, z którymi organizacje sportowe nawiązują relacje 

Źródło: [Nufer, Bühler, 2010, s. 163]. 
 
 
Przyjmując założenie, że klientem jest każda osoba, która dokonuje zaku-

pu określonego produktu lub usługi, można wymienić trzy główne grupy klien-
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tów organizacji funkcjonujących na rynku profesjonalnych usług sportowych 
w procesie nawiązywania relacji: fanów, sponsorów i media. Wszystkie te gru-
py klientów płacą organizacjom sportowym za zaspokojenie swoich potrzeb. 
Fani kupują bilety, sponsorzy – prawa do wykorzystania danej organizacji do 
poinformowania o swoich firmach grupy docelowej, a media nabywają prawa 
do transmisji danego wydarzenia sportowego. Wśród tych klientów najważniej-
sze miejsce zajmują oczywiście fani/uczestnicy imprez sportowych. Kibice 
sportowi to wyjątkowi konsumenci, a rozgrywki sportowe to nie tylko rywali-
zacja na boisku czy parkiecie, ale również kibice przeżywający silne emocje 
i utożsamiający się ze swoimi idolami. Cały biznes sportowy opiera się zatem 
na ludziach (klientach) współtworzących dzisiaj atmosferę i istotę wydarzenia 
sportowego, a jednocześnie skłonnych zapłacić za uczestnictwo w różnorod-
nych widowiskach sportowych. Konieczność nawiązywania z nimi trwałych 
i opartych na pozytywnych emocjach relacji wynika jednak nie tylko z faktu, że 
kupują bilety na imprezy sportowe, co jest ważnym źródłem zasilenia budżetu 
tych organizacji, lecz również dlatego, że fani zachęcają inne osoby do aktyw-
nego uczestnictwa w imprezach inicjowanych przez daną organizację sportową 
oraz uatrakcyjniają widowiska sportowe przez ubiór utrzymany w kolorystyce 
charakterystycznej dla danej organizacji (klubu), skandowanie itp., zwiększając 
tym samym wartość wydarzenia dla innych odbiorców (np. biernych uczestni-
ków). Fani są również ważnym źródłem dochodu dla organizacji, ponieważ 
zakupują akcesoria sportowe, ubiory i inne wyroby opatrzone logo danej orga-
nizacji sportowej, wyprodukowane przez firmy zawierające umowy licencyjne 
na tego typu działalność. W ten sposób fani demonstrują swoje zaangażowanie 
i poparcie dla danej organizacji czy klubu sportowego, tworzą swoistą społecz-
ność wokół niego i jednocześnie budują swoją tożsamość.  

Drugą grupą są obecni i potencjalni sponsorzy – firmy, które dostrzegają 
w sponsoringu doskonałą platformę komunikacji ze swoją grupą docelową. 
Współcześnie sport i organizacje sportowe nie są w stanie przetrwać na rynku 
i rozwijać się bez wsparcia finansowego sponsorów. Rośnie nie tylko wielkość 
środków finansowych przeznaczanych na sponsoring, ale również liczba pod-
miotów gospodarczych zainteresowanych wykorzystaniem tej formy promocji. 
Badanie przeprowadzone w październiku 2009 roku przez Pentagon Research 
wykazało obecność 1494 marek sponsorów przy okazji transmisji telewizyjnych 
i programów sportowych, a liczba sponsorowanych dyscyplin wyniosła 41. 
W roku 2008 liczba marek sponsorów wyniosła 1201, a dyscyplin – 35. W cią-
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gu roku liczba firm angażujących się w sponsoring wzrosła o blisko 300 [Mar-
keting sportowy..., 2011]. W związku z tym organizacje sportowe mają często 
kilku sponsorów i muszą kształtować różne relacje, podobnie jak są one kształ-
towane na rynku B2B. Zarówno bowiem sponsor jak i podmiot sponsorowany 
są swego rodzaju przedsiębiorstwami. Wykorzystanie wizerunku organizacji 
sportowej lub samego sportowca w reklamie przedsiębiorstwa przynosi szybki 
efekt, jeśli chodzi o realizację celów kampanii reklamowej, które zwykle są 
związane ze wzrostem sprzedaży. Wykorzystując w reklamie wizerunek spor-
towca, firmy dążą do tego, aby konsumenci zaczęli utożsamiać się z nim, po-
nieważ jest on dla nich uosobieniem określonych, pożądanych cech. Przykła-
dem jest Adam Małysz jako prosty i skromny chłopak z Polski B, który dzięki 
nie tylko talentowi, ale również ciężkiej i długoletniej pracy oraz determinacji 
osiągnął niebywały na skalę światową sukces. Sportowcy jako osoby  
o ogromnym autorytecie społecznym mają wpływ na to, co wybierają i kupują 
inni. Zaangażowanie sportowca w działania komunikacyjne firmy podwyższa 
wartość reklamy i kreuje wartość samej marki przez kojarzenie jej z osobą okre-
ślonego sportowca.  

Firmy z reguły nie ujawniają, jak wysoki jest zwrot z inwestycji sponsor-
skich. Agencje badawcze jednak szacują, że dobrze prowadzone projekty przez 
duże firmy mogą zapewnić cztero-, a nawet pięciokrotnie większy zwrot niż 
standardowe reklamy. Sponsoring jest bowiem formą komunikacji mniej na-
chalną, do której odbiorcy mają zdecydowanie bardziej przychylny stosunek. 
Sponsoring sportowy gwarantuje dużo efektywniejsze dotarcie z przekazem 
komunikacyjnym, lecz pod warunkiem odpowiedniego pozycjonowania komu-
nikatu. Odpływ widowni na przykład w telewizji w czasie trwania bloku rekla-
mowego nie dotyczy tak zwanych billboardów sponsorskich, nadawanych nie-
jako w ramach audycji (transmitowanego wydarzenia) sportowej. Liczba kon-
taktów nawiązanych za pomocą billboardu sponsorskiego jest średnio dwukrot-
nie wyższa niż za pomocą standardowej reklamy.  

Ostatnią, trzecią grupą klientów kluczowych w procesie nawiązywania re-
lacji na rynku sportu są media. W tym przypadku tworzenie relacji ma charak-
ter dwukierunkowego procesu, ponieważ obie strony tych relacji niejako po-
trzebują siebie nawzajem. Stacje telewizyjne i radiowe oraz prasa poszukują 
ciekawych, chwytliwych, a często sensacyjnych informacji dla swoich odbior-
ców. Organizacje sportowe potrzebują taj zwabej publicity, czyli zaistnienia 
w mediach, by kreować swoje marki, zwiększać stopień ich znajomości i sa-
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mych organizacji sportowych. Ponadto media, płacąc organizacjom sportowym 
za prawa do transmisji danego wydarzenia sportowego, również są źródłem 
przychodów tych organizacji [Kim, Trawl, 2011].  

Wszyscy pozostali interesariusze z reguły nie ponoszą żadnych opłat na 
rzecz organizacji sportowych. Pracownicy i dostawcy wręcz otrzymują od tych 
organizacji wynagrodzenie. Z punktu widzenia współczesnej myśli marketingu 
relacyjnego, organizacje sportowe muszą utrzymywać pozytywne relacje rów-
nież z innymi podmiotami, które w większym lub mniejszym stopniu wpływają 
na ich długofalowy sukces i determinują możliwości ich dalszego rozwoju. 
Wśród nich, jak pokazano na rysunku 1, wyróżniono pracowników, konkuren-
tów, przedstawicieli władzy lokalnej lub centralnej, agencje sportowe i grupę 
pozostałych interesariuszy.  

Jak zauważono, organizacje sportowe są coraz częściej postrzegane jako 
swego rodzaju przedsiębiorstwa zatrudniające na stałe pracowników pełnią-
cych różne funkcje. Należy podkreślić się, że dobre stosunki z klientami, w tym 
przypadku fanami, mediami i sponsorami, są efektem nie tylko wyników spor-
towych osiąganych przez daną organizację, ale często ich początek tkwi w do-
brych relacjach z pracownikami organizacji sportowych. To właśnie dzięki pra-
cownikom klienci ci budują zaufanie do organizacji sportowej i kształtują swoje 
oczekiwania wobec niej. Stali, lojalni pracownicy mają zatem decydujący 
wpływ na lojalność klientów organizacji, w których pracują. W tym kontekście 
profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera znaczenia w tego typu 
organizacjach. Ponadto organizacje sportowe w coraz większym stopniu zgła-
szają zapotrzebowanie na fachowych, wysoko wykwalifikowanych pracowni-
ków, szczególnie na kadrę menadżerską. Chcąc pozyskać i utrzymać profesjo-
nalnych pracowników, organizacje sportowe muszą nawiązać z nimi odpowied-
nie relacje.  

Kolejną grupą interesariuszy, z którymi konieczne jest obecne tworzenie 
pozytywnych relacji, są konkurenci. Tworzą oni zróżnicowaną grupę. Z jednej 
strony są to bowiem tak zwani konkurenci krajowi, na przykład kluby tej samej 
ligii krajowej, natomiast z drugiej konkurenci międzynarodowi. Ponadto w gru-
pie tej znajdują się podmioty konkurujące na poziomie krajowym lub między-
narodowym w tej samej dyscyplinie sportowej, ale w różnych ligach. Pośrednio 
konkurencja może być prowadzona również między różnymi dyscyplinami 
sportu, na przykład drużyna piłki nożnej może konkurować z drużyną koszy-
karską o zainteresowanie i pieniądze klientów. Konkurencja może mieć też 
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charakter konkurencji dalszej, substytucyjnej. Organizacje sportowe konkurują 
bowiem o uwagę, czas i pieniądze z podmiotami świadczącymi usługi zaspoka-
jające te same potrzeby, ale w odmienny sposób (np. telewizja, kina, kluby fit-
ness) [Nufer, Bühler, 2010].  

Trwałe i pozytywne relacje powinny być również nawiązywane z przed-
stawicielami władzy lokalnej lub centralnej, lokalną społecznością oraz 
innymi podmiotami rynku lokalnego. Interesariusze ci są w dużym stopniu 
zainteresowani rozwojem w ich mieście/regionie/państwie imprez sportowych, 
szczególnie tych dużych. Dzieje się tak z dwóch, głównych powodów. Po 
pierwsze, przyciągają one dużą liczbę turystów odwiedzających dane miejsce 
przy okazji konkretnej imprezy sportowej i zgłaszających zapotrzebowanie na 
różnego rodzaju usługi komplementarne, na przykład hotelarskie czy gastrono-
miczne. Z drugiej strony, imprezy te są często nagłaśniane przez media, co 
kreuje wizerunek danego miejsca. Organizacje sportowe tak jak inne podmioty 
rynku płacą podatki na rynku lokalnym i są coraz większymi pracodawcami, 
a to przekłada się na rozwój danej jednostki terytorialnej. Nawiązywanie tych 
relacji wynika również z tego, że władze lokalne mają duży wkład w tworzenie 
warunków do rozwoju sportu przez inwestowanie środków publicznych w bu-
dowę i modernizację infrastruktury sportowej. Prawidłowe funkcjonowanie 
organizacji sportowych wymusza na nich również nawiązywanie relacji z in-
nymi podmiotami rynku lokalnego, na przykład policją w celu ochrony organi-
zowanych imprez sportowych.  

Profesjonalizacja rynku usług sportowych spowodowała rozwój agencji 
zaangażowanych we współpracę zarówno z organizacjami sportowymi, samymi 
sportowcami jak i sponsorami. Pełnią one szeroko rozumiane funkcje marketin-
gowe, w tym związane z badaniami rynku sportowego, PR i reklamą. Ważną 
funkcją, jaką pełnią te agencje w ostatnich latach, jest sprzedaż praw do wyko-
rzystania wizerunku sportowca lub konkretnej organizacji sportowej. Dla spor-
towca sprzedaż swojego wizerunku jest dodatkową promocją wizerunku (pod 
warunkiem odpowiedniego doboru środków do reklamowanego produktu/mar-
ki, tak by był on spójny z wizerunkiem sportowca), a ponadto niewątpliwym 
źródłem dodatkowych dochodów. Szacuje się, że w Polsce sportowcy, w zależ-
ności od popularności, mogą zarobić na reklamie nawet kilkaset tysięcy złotych. 
Podobnie jest w przypadku klubów sportowych. Jak wspomniano, działalność 
organizacji sportowych na rynku sportu z reguły nie wystarcza do uzyskania 
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wystarczających przychodów. Niezbędne jest pozyskiwanie sponsorów, co czę-
sto następuje w wyniku współpracy organizacji sportowej z właściwą agencją.  

Do ostatniej grupy interesariuszy, z którymi organizacje sportowe powin-
ny dzisiaj nawiązywać pozytywne relacje, należą inne podmioty, na przykład 
inwestorzy, dostawcy oraz producenci i sprzedawcy materiałów reklamowych, 
gadżetów. Inwestorzy, podejmując decyzje o zaangażowaniu finansowym w da-
ną organizację sportową, wyposażają ją w niezbędny do funkcjonowania na 
rynku kapitał i jednocześnie oczekują określonej stopy zwrotu. Mając obecnie 
duże możliwości inwestycyjne, najczęściej wybierają te, które przy akceptowa-
nym poziomie ryzyka zapewniają możliwie najwyższy zwrot. Decydując się na 
jedno przedsięwzięcie, rezygnują z zysków, które mogliby osiągnąć, gdyby  
wybrali inną opcję. Kadra menedżerska organizacji sportowych jest świadoma 
tego faktu, zatem powinna podejmować takie działania, które zapewnią efek-
tywne funkcjonowanie tych podmiotów na rynku. Tylko w ten sposób można 
utrzymać dotychczasowych inwestorów i zachęcić ich do nowych inwestycji. 
W przeciwnym razie inwestor wycofa swój kapitał z danego przedsięwzięcia, 
co może być sygnałem dla innych potencjalnych inwestorów do unikania inwe-
stycji w daną organizację sportową.  

Podsumowując rozważania, należy podkreślić, że organizacje sportowe 
nawiązujące relacje z interesariuszami powinny dążyć do stworzenia, zakomu-
nikowania i zaoferowania im oczekiwanej, możliwie największej wartości, któ-
ra pozwoli zaspokoić ich potrzeby zarówno o charakterze ekonomicznym, jak 
i emocjonalnym.  

Należy podkreślić, że dostarczając oczekiwaną wartość interesariuszom, 
takim jak kibice, pracownicy, media czy sponsorzy, organizacje sportowe mogą 
w dłuższym okresie kreować i dostarczyć większą wartość swoim inwestorom. 
Współcześnie potrzebne jest takie zarządzanie relacjami z tymi interesariusza-
mi, aby ochronić długookresowe interesy inwestorów. Maksymalizację wartości 
dla inwestorów należy traktować jako punkt wyjścia procesu tworzenia wartości 
dla interesariuszy, a wartość dla interesariuszy jako konieczny warunek zwięk-
szania wartości dla właścicieli kapitału. Wzrost wartości organizacji sportowej 
dla inwestorów jest także wzrostem wartości dla pozostałych grup interesów, 
które przez swoje reakcje wspierają rozwój danej organizacji sportowej. 
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Wartość, jaką otrzymują interesariusze 

Fani/kibice –  uczestnictwo w imprezie sportowej po konkurencyjnej cenie, bezpieczeństwo 
imprezy, przebywanie w grupie, wspólne przeżywanie emocji, pozytywny 
wizerunek organizacji sportowej, jasna i czytelna informacja 

Pracownicy – stabilność pracy, terminowa wypłata wynagrodzeń, dobra atmosfera w pracy, 
pełna informacja, satysfakcjonujące wynagrodzenie 

Sponsorzy –   możliwość skutecznej komunikacji z grupą docelową 
Dostawcy –   terminowa regulacja zobowiązań, wzrost zamówień, wiarygodność finanso-

wa partnera, etyka działania 
Społeczność lokalna – tworzenie i utrzymywanie nowych  miejsc pracy, rozwój regionu przez 

lokalne podatki, działalność bezpieczna dla społeczeństwa  
Media –  bieżące przekazywanie informacji, prawo do transmisji wydarzeń sporto-

wych 
Konkurencja –  koegzystencja nie tylko zgodna z prawem, lecz również z zasadami etycz-

nymi, współpraca, czytelność działań 
 
 

Maksymalizacja 
wartości dla 
inwestorów 

Maksymalizacja 
wartości  

dla interesariuszy 

Wzrost pozycji 
rynkowej  

i finansowej  
organizacji sportowej 

 
 

Wartość, jaką interesariusze dostarczają organizacjom sportowym 

Fani/klienci –  gotowość zapłaty wyższej ceny, rekomendacja, zachęcanie innych osób do 
uczestnictwa w imprezach sportowych, opłaty za bilety wstępu, przychody  
z tytułu zakupu produktów opatrzonych logo danej organizacji sportowej, 
produkowanych przez firmy w wyniku zawarcia umowy licencyjnej z daną 
organizacją, współtworzenie atmosfery imprezy sportowej 

Pracownicy –  identyfikacja z firmą, lepsza obsługa interesariuszy, zaangażowanie w pozy-
skiwanie i utrzymywanie klientów, wzrost produktywności 

Sponsorzy –  środki finansowe 
Dostawcy –  większe zaufanie, wzrost elastyczności działania, oferowanie uprzywilejo-

wanych warunków transakcji po korzystniejszych cenach 
Społeczność lokalna – przychylny stosunek do organizacji sportowej, akceptacja jej decyzji, 

tworzenie korzystniejszych warunków pod względem infrastruktury 
Media –  wpływ na świadomość innych osób i kreowanie odpowiednich dla organiza-

cji oczekiwań, informowanie społeczeństwa o imprezach sportowych, rela-
cjonowanie imprez sportowych, opłaty za prawa do transmisji wydarzeń 
sportowych 

Konkurencja –  etyczne zachowania, uczciwa konkurencja, kultura działań biznesowych 
 

Rys. 2. Zależności między maksymalizacją wartości dla inwestorów organizacji 
sportowych a maksymalizacją wartości dla pozostałych interesariuszy 

Źródło: opracowanie własne.  
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Zakończenie 

 
Budowanie i wzmacnianie relacji z klientami i innymi podmiotami otocze-

nia organizacji sportowych jest fundamentalną zasadą marketingu relacyjnego 
sportu. Reguły tego marketingu są do niedawna wykorzystywane przez organi-
zacje sportowe do realizacji swoich zamierzeń, choć dynamika rozwoju tego 
typu działań jest wysoka. Przejawem tego są coraz częstsze praktyki zatrudnia-
nia menedżerów i ekonomistów w klubach sportowych, którzy mają zapewnić 
profesjonalne i efektywne zarządzanie tymi organizacjami. Należy przypusz-
czać, że zbliżające się Euro 2012 spowoduje, że wzrośnie biznesowe podejście 
do marketingu relacyjnego w sporcie. Zmiany w systemie finansowania sportu 
w Polsce, konieczność konkurowania klubów i drużyn między sobą, przekształ-
cenia klubów sportowych w spółki akcyjne, internacjonalizacja sportu i rosnące 
zainteresowanie sponsoringiem sportowym wymuszą na organizacjach sporto-
wych stosowanie coraz bardziej profesjonalnych, marketingowych reguł działa-
nia na rynku. 
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STAKEHOLDERS IN RELATIONSHIP MARKETING 

IN A SPORT SERVICES MARKET 

 

 

Summary 
 

The changing economic space, in which sport organizations operate over the past 
several decades, makes the necessity to adopt market rules of their activity. Sport  
organizations are nowadays perceived as mid-sized companies which compete for the 
customer and struggle to build their market and financial position. Therefore they must 
increasingly use marketing tools in a conscious and professional way in order to create 
and maintain profitable relationships with their stakeholders. This paper is aimed at 
identification entities with which sport organizations should create long-term, market 
relationships and indication the sources of value which both sides of the relationships 
can supply to each other.  

 
Translated by Edyta Rudawska 
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Wstęp 

 
Wydarzenia sportowe mogą być skutecznym nośnikiem informacji, w tym 

informacji marketingowych. Ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszy nie-
którym imprezom sportowym, jest szansą na zaprezentowanie określonych tre-
ści dużemu audytorium. Wiele wydarzeń sportowych jest też przedmiotem bez-
pośrednich transmisji medialnych, przede wszystkim telewizyjnych. Zarówno 
w czasie bezpośredniego uczestnictwa jak i w relacjach medialnych, odbiorcy 
zapoznają się nie tylko z samym wydarzeniem sportowym, lecz także z całym 
zbiorem różnych przekazów marketingowych. Wydarzenia sportowe są więc 
wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, organizacje nienastawione na zysk 
i jednostki terytorialne do komunikowania się z rynkiem i promowania samych 
firm oraz ich produktów i usług, a także idei czy miejsc (złożonego produktu 
terytorialnego). Ze względu na specyfikę wydarzeń sportowych główną rolę 
promocyjną, w formie skróconego komunikatu i jednocześnie abstraktu poję-
ciowego, odgrywa marka. 
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1. Wydarzenia sportowe jako nośniki treści promocyjnych 

 
Już w XIX wieku sport wraz z coraz większym uprzemysłowieniem miast 

i zmieniającym się stylem życia stopniowo stawał się przedmiotem zaintereso-
wania nie tylko osób bezpośrednio z nim związanych, lecz także coraz szerszej 
publiczności, dla której zawody sportowe były formą rozrywki i spędzania wol-
nego czasu. Obecnie, w czasach globalizacji i rozwoju technologii cyfrowych, 
profesjonalny sport jest formą rozrywki masowej, która bez oporów przekracza 
granice krajów i kontynentów. Można wręcz stwierdzić, że ta dziedzina ludzkiej 
aktywności zawsze była platformą porozumienia, zbliżenia, budowania relacji 
między ludźmi i narodami oraz kształtowania społeczeństw w duchu ludzkiej 
godności. Jak twierdzi K. Matsuura [2008], czerpanie wiedzy płynącej ze staro-
żytnych tradycji i nierzadko pozornie odległych kultur wzbogaca środki, dzięki 
którym sport i kultura fizyczna mogą oddziaływać na społeczeństwo i coraz 
efektywniej docierać do poszczególnych jednostek, a jednocześnie ukazywać, 
jak wiele wspólnego mają ze sobą poszczególne narody i społeczności [Ency-
klopedia sportów..., 2008]. Współczesny świat w wyniku dynamicznie zacho-
dzących procesów globalizacyjnych jest tak otwarty, jak nigdy wcześniej, a wy-
darzenia sportowe stały się stałym elementem stylu życia konsumentów na 
wszystkich kontynentach (sportowcy są idolami masowej kultury i niezwykle 
istotni dla działań marketingowych liderzy opinii). 

Rozwój rynku mediów elektronicznych spowodował, że obecnie jest wiele 
kanałów telewizyjnych wyspecjalizowanych wyłącznie w tematyce sportowej. 
Niektóre mają zasięg międzynarodowy i docierają do różnych zakątków świata, 
a tym samym do międzynarodowych odbiorców, a inne regionalny, krajowy lub 
nawet lokalny. Dla przykładu, ESPN America, Extreme Sports, Eurosport, 
HBO, Canal+ Sport, ESPN Classic, DSF to kanały o zasięgu międzynarodo-
wym, Sportklub o – zasięgu regionalnym, a Polsat Sport, nSport, TVP Sport  
– o zasięgu krajowym (przeznaczone dla polskiego odbiorcy). Obecność w wy-
darzeniu sportowym stacji telewizyjnej i transmisja wydarzenia powodują zwielo-
krotnienie liczby odbiorców (w stosunku do liczebności tych, którzy są bezpo-
średnimi uczestnikami imprezy), a ponadto klientami i sponsorami, którzy chcą, 
by ich marki znalazły się w relacji telewizyjnej z danego wydarzenia sportowe-
go, często są największe, transnarodowe korporacje, dysponujące ogromnymi 
budżetami promocyjnymi, gotowe płacić za to wielkie sumy. Ze względu na 
skupienie zainteresowania publiczności na wydarzeniu sportowym, komunikaty 
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marketingowe muszą mieć bardzo ograniczoną formę i treść, gdyż są widoczne 
tylko w tle wydarzeń sportowych. Najkrótszą, bo symboliczną formą prezenta-
cji treści marketingowych, jest przedstawienie marki, a właściwie jej graficznej 
postaci – logo, logotypu. Trudno obecnie znaleźć profesjonalną imprezę spor-
tową, oprócz oczywiście amatorskich rozgrywek, na której nie pojawiłyby się 
marki sponsorów.  

Sponsorami są z reguły firmy, które sponsoring sportowy traktują jako 
jedną z istotnych form działań promocyjnych. Niektóre przedsiębiorstwa ten 
rodzaj komunikacji z rynkiem traktują wręcz jako strategiczne działanie promo-
cyjne firmy oraz jej produktów i usług. Na międzynarodowym rynku dobrymi 
przykładami są takie marki, jak KIA, Samsung, Rolex, BNP Paribas, a na pol-
skim – Fakro, Muszynianka, PGE czy Orlen. 

Wydarzenia sportowe są znakomitą okazją do promowania nie tylko orga-
nizacji lub przedsiębiorstw komercyjnych, ale także jednostek terytorialnych – 
miasta, gminy, powiatu, województwa, regionu czy całego kraju (oraz organi-
zacji nienastawionych na zysk – stowarzyszeń, fundacji, związków). Często 
miejsce, gdzie odbywa się impreza sportowa, uzyskuje olbrzymią promocję, 
ponieważ miasta wraz z samorządami starają się być organizatorami różnych 
imprez sportowych. Te największe dają nie tylko wiele korzyści, ale także wiel-
ki prestiż. Takie imprezy są też okazją do pochwalenia się pozytywnymi zmia-
nami, jakie zachodzą w regionie, mieście czy kraju. Odbiorcami tych przekazów 
są odbiorcy zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni. Wewnętrzni to mieszkańcy 
i społeczność danej jednostki terytorialnej, którym można pokazać pozytywne 
zmiany w mieście czy regionie, zewnętrzni to przedsiębiorcy, potencjalni inwe-
storzy i turyści, a także konsumenci z innych rynków, którzy mogą w przyszło-
ści stać się odbiorcami wytwarzanych tu produktów lub usług. W. Olins zauwa-
ża, że „w coraz bardziej konkurencyjnym świecie, gdzie istnieje znacznie wię-
cej krajów niż wcześniej i gdzie technologia oferuje nadzwyczajne możliwości 
promocyjne, państwa stale usiłują demonstrować swoją siłę polityczną, wpływy 
i prestiż, (…); w dzisiejszych czasach narody muszą konkurować także w trud-
nych, mierzalnych dziedzinach, takich jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
eksport i turystyka” [Olins, 2004, s. 155]. Wydarzenia sportowe mogą więc być 
ważnym czynnikiem kształtowania pozytywnego wizerunku danego terytorium, 
a pozytywny wizerunek miasta, regionu czy kraju może przekładać się na 
wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby ulokować 
tu swój kapitał, tworząc jednocześnie miejsca pracy. R. Rojek, [2007] mówiąc 
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o roli wizerunku terytorialnego, stwierdza wręcz, że wyróżnianie się spośród 
innych i budowanie w tym celu marki kraju jest warunkiem odniesienia przez 
ten kraj sukcesu w dziedzinach, na których mu zależy. Pozytywny wizerunek 
danego miejsca to także budowanie przychylności potencjalnych konsumentów 
z innych rynków, którzy mogliby stać się w przyszłości odbiorcami produko-
wanych tu wyrobów, na przykład o charakterze regionalnym. Pozytywny wize-
runek miejsca to także atrakcja dla potencjalnych turystów, którzy w trakcie 
relacji sportowych mają okazję poznać dane miejsce, polubić i poczuć potrzebę, 
aby tu przyjechać, a w końcu ją zaspokoić. Wystarczy podać przykład Hiszpa-
nii, która w 1982 roku zorganizowała mistrzostwa świata w piłce nożnej, 
a dziesięć lat później w Barcelonie letnie igrzyska olimpijskie, co rozpoczęło 
wielki boom turystyczny i inwestycyjny w tym kraju. Niewątpliwie te dwie 
imprezy sportowe przyczyniły się do zdynamizowania rozwoju tego kraju w la-
tach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, a region Barcelony stał 
się szczególnym beneficjentem korzyści, które wiązały się z tymi wydarzenia-
mi. Barcelona jest zresztą doskonałym przykładem stosowania marketingu 
miejsca, na którym powinny się wzorować inne jednostki terytorialne z całego 
świata  

 
 

2. Warianty i strategie komunikacji marki 

 
Jest wiele podziałów i klasyfikacji marek. Mogą się one odnosić do proce-

su budowania marki, funkcjonowania marek na rynku w relacji z konkretnymi 
produktami, usługami lub organizacjami, konfiguracji marek czy występowania 
w przekazach marketingowych. W artykule uwagę skierowano na te ostatnie, ze 
szczególnym uwzględnieniem wydarzeń sportowych. 

Mimo zróżnicowania form przekazów marketingowych oraz różnorodno-
ści treści tych przekazów, udział w nich marki można sprowadzić do kilku pod-
stawowych wariantów. Na podstawie badań przeprowadzonych na polskim 
rynku dotyczących występowania marki w reklamie prasowej i telewizyjnej 
wyróżniono wariant pojedynczej marki, architektury marek, współpracy marek, 
marki/marek z elementami wsparcia oraz bez marki.  

Najprostszy i jednocześnie najczęściej występujący, jak pokazują badania, 
jest wariant pojedynczej marki. W komunikacie marketingowym występuje, 
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oprócz innych informacji, jedna i tylko jedna marka produktu, usługi lub orga-
nizacji, na przykład Adidas, Lotto, Milka, Wilson, Braun, Kruk.  

Bardziej rozbudowanym wariantem jest architektura marek. Występuje 
tu więcej niż jedna marka, a więc co najmniej dwie lub więcej, i wszystkie one 
należą do podmiotu dysponującego nimi. Zwykle jest to konfiguracja wspólnej 
dla całej organizacji marki firmowej oraz marki linii produktowej, na przykład 
Sony Vaio, Garnier Fructis, Kia Sportage, McDonald’s Happy Meal, która mo-
że być rozbudowywana na poszczególne modele czy odmiany. Wraz z ewolucją 
rynku, postępującą dywersyfikacją obszarów działalności firm oraz wskutek 
takich procesów, jak fuzje czy przejęcia, portfele marek posiadanych przez nie-
które duże firmy rozrosły się do rozmiarów liczonych już nie w dziesiątki, lecz 
nawet w setki. Spowodowało to dalszą rozbudowę architektury marek. Przykła-
dami są Men Expert Hydro Sensitive L’Oreal Paris, Lindor Lindt Maitre Cho-
colatier Suisse Depuis 1845 czy Fujifilm FinePix HS10.  

Od kilkunastu lat na współczesnym rynku globalnym, rynkach regional-
nych i rynkach krajowych coraz częściej zauważalna jest współpraca przedsię-
biorstw w miejsce konfrontacji i walki konkurencyjnej. Zaowocowało to alian-
sami strategicznymi, które czasami przerodziły się w fuzje lub przejęcia. 
Współpraca przedsiębiorstw znalazła odzwierciedlenie także w komunikatach 
marketingowych. Często w jednym komunikacie można spotkać dwie lub wię-
cej niezależne od siebie i należące do różnych właścicieli marki, które ze sobą 
współpracują na stałe lub przy okazji różnych akcji, na przykład Skoda Auto + 
Castrol, Subaru zaleca produkty Lotosu Quazar, Plus + LG GD 510 itd. Wariant 
takiego komunikatu można określić jako współpracę marek. Do tego wariantu 
zalicza się też komunikaty marketingowe związane z różnymi projektami unij-
nymi realizowanymi na rynku europejskim, na przykład Kapitał Ludzki, Naro-
dowa Strategia Spójności + Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej + Unia 
Europejska, Europejski Fundusz Społeczny czy Kapitał Ludzki, Narodowa Stra-
tegia Spójności + PARP + Peter Cook, Agencja Reklamowa Zarządzania Perso-
nelem + Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. 

Stworzenie nowego modelu współczesnego społeczeństwa, określanego 
mianem społeczeństwa informacyjnego, spowodowało zmiany także w komuni-
kacji marketingowej i komunikacji marki. Nie zmieniło to oczywiście podsta-
wowych zasad zachowań nabywczych współczesnych konsumentów, którzy 
nadal w wyborach i decyzjach zakupowych „zdecydowanie częściej kierują się 
emocjami niż racjonalną kalkulacją; gdyby tak nie było, to kierowaliby się je-
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dynie ceną i jakością. (…) Każdy z nas chciałby postrzegać siebie jako racjo-
nalnego konsumenta, który podejmuje rozsądne decyzje, ale to iluzja. Wielu 
ludzi, którzy deklarują, że są smart shopperami, czyli uważają, iż świadomie 
podejmują decyzje zakupowe, nie pamięta cen, które rzekomo wpłynęły na ich 
decyzje” [Sofuł, 2011]. Jednak w wyniku zmiany charakterystyki współczes-
nych konsumentów, związanej z posiadaną przez nich wyższą wiedzą ogólną 
oraz powszechnym i bardzo łatwym dostępem do informacji, zmienia się sposób 
oddziaływania na nich. Coraz częściej nadawcy komunikatów reklamowych 
odwołują się do wytworów masowej kultury, takich jak powszechnie znane  
i lubiane autorytety, powszechnie znane i mające zaufanie społeczne organiza-
cje, instytucje lub ich produkty, powszechnie znane i podziwiane ze względu na 
walory naturalne lub dziedzictwo kulturowe miejsca. W ten sposób wykreowa-
no wariant marki/marek z elementami wsparcia, w którym w komunikacie 
marketingowym oprócz marek posiadanych przez firmę używa się zewnętrz-
nych marek, niosących pewne pozytywne skojarzenia. Ze względu na masowy 
i globalny charakter sportu znane postaci sportowe stają się bardzo atrakcyjny-
mi „markami”, które mogą wesprzeć marki i kampanie reklamowe różnych 
producentów lub usługodawców. Można tu podać takie przykłady, jak Polbank 
EFG + Justyna Kowalczyk, CCC + Maja Włoszczowska, n-gine + Robert Kubi-
ca, Citroen + Sebastien Loeb. Podobnie marki organizacji i organizowanych 
przez nie imprez są atrakcyjnymi zewnętrznymi markami wsparcia dla marek 
komercyjnych, na przykład Hyundai + FIFA World Championships 2010 South 
Africa, Heineken + UEFA Champions League, Euro 2012 Poland–Ukraine itd. 

Omawiając warianty występowania marki w komunikatach marketingo-
wych, nie można zapomnieć, oczywiście, o wariancie bez marki. Choć takie 
komunikaty zdarzają się sporadycznie, głównie na nośnikach reklamy ze-
wnętrznej i w reklamie prasowej, a w reklamie telewizyjnej właściwie nie wy-
stępują (oprócz reklam własnych stacji telewizyjnych), to należy odnotować 
również taką możliwość.  

Wydarzenia sportowe, imprezy kulturalne, różne specjalne wydarzenia, 
które przyciągają zainteresowanie publiczności i mediów, są także doskonałym 
nośnikiem treści marketingowych. Wzrost zainteresowania sportem jako źró-
dłem masowej rozrywki, rozwój i dywersyfikacja rynku medialnego, włącznie 
z powstawaniem nowych, wyspecjalizowanych kanałów poświęconych tematy-
ce sportowej, a także wspomniany dynamiczny rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego, czego konsekwencją jest rozwój bardziej ambitnych potrzeb związa-
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nych z samorealizacją, powodują, że wydarzenia te są bardzo atrakcyjne dla 
międzynarodowych korporacji oraz dużych i średnich firm, o mniejszym zakre-
sie działania. Ze względu na swoją specyfikę – określone miejsce, ograniczony 
czas, w których się odbywa to wydarzenie, oraz skupienie się na samym wyda-
rzeniu – możliwość prezentacji treści marketingowych jest ograniczona. Wyko-
rzystuje się zatem najkrótszą możliwą formę oznaczenia oferty, symboliczne jej 
ujęcie, czyli markę. W tego typu działaniach doskonale sprawdza się metoda 
sponsoringu, czyli reguła obustronnych korzyści: dla organizatora uzyskanie 
środków finansowych od sponsora umożliwiających zorganizowanie danego 
wydarzenia i ewentualnie osiągnięcie zysków, dla sponsora zaś możliwość pre-
zentacji własnej marki w trakcie trwania wydarzenia i uzyskanie korzyści pro-
mocyjnych. Z reguły sponsorów jest więcej niż jeden, zatem do publiczności 
bezpośrednio obecnej oraz publiczności medialnej (z reguły telewizyjnej) docie-
rają w trakcie tego wydarzenia różne marki. Ponieważ należą do różnych właś-
cicieli, więc nie ma tu wariantu architektury marek i nie można mówić o współ-
pracy marek, lecz o neutralnym współwystępowaniu. Marki występują obok 
siebie i nie są we wzajemnych relacjach, ani wewnętrznych (architektura ma-
rek), ani zewnętrznych (współpraca marek, zewnętrzne elementy wsparcia mar-
ki). Z punktu widzenia komunikatu reklamowego docierającego do odbiorców 
można w tym przypadku mówić o kolejnym wariancie występowania marki 
w komunikacie marketingowym, współwystępowaniu marek. Nie oznacza to, 
oczywiście, że jednoczesne występowanie różnych marek obok siebie nie bę-
dzie w pewien sposób wpływało na ich postrzeganie przez odbiorców, ale to już 
inna kwestia, która nie jest przedmiotem rozważań w tym artykule. 

Z punktu widzenia strategii komunikacji marki można wyróżnić trzy pod-
stawowe strategie: samodzielnej marki/marek, wsparcia marki/marek oraz 
neutralnego współwystępowania marek. Na pierwszą składają się warianty 
pojedynczej marki i architektury marek, na drugą – warianty architektury marek 
w tej części, w której zachodzi wsparcie własnej marki inną własną marką, na 
przykład marka firmowa udziela wsparcia markom produktów lub usług, 
współpracy marek i marki/marek z elementami wsparcia, na trzecią – wariant 
współwystępowania marek. 
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3. Marki w wydarzeniach sportowych 

  
Była już mowa o tym, że najlepszą, nieingerującą formą prezentowania 

treści promocyjnych podczas różnego rodzaju wydarzeń, w tym wydarzeń spor-
towych, jest prezentacja marki. Nie przeszkadza w odbiorze widowiska, a jed-
nocześnie dociera przez zmysł wzroku do mózgu i jest tam nieświadomie zapa-
miętywana. Później, gdy konsument stoi przed decyzją wyboru marki w sytua-
cji chęci zakupu produktu lub usługi z określonej kategorii, pozyskana wiedza 
o marce oraz skojarzenia z tym związane mogą być czynnikiem, który zadecy-
duje o wyborze konsumenckim. Tak prezentowanych marek podczas jednego 
wydarzenia jest z reguły wiele – kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadzie-
siąt. Ich znaczna liczebność wynika z faktu, że organizatorzy imprez sporto-
wych (lub bezpośredni uczestnicy, czyli sportowcy oraz sztaby szkoleniowe) 
zezwalają na umieszczenie logotypów na bannerach (lub strojach, w których 
występują) za odpowiednią opłatą sponsorską, dlatego większa ich liczba to 
większe wpływy z tego tytułu.  

W badaniach komunikatów marketingowych podczas wydarzeń sporto-
wych1 można zaobserwować pewne uniwersalne tendencje, na przykład liczeb-
ność tak prezentowanych marek. Organizatorzy bardzo prestiżowych wydarzeń 
sportowych pozyskują dużych sponsorów, co oznacza, że ich końcowa liczeb-
ność nie jest wielka. W europejskich piłkarskich rozgrywkach UEFA w Lidze 
Mistrzów2 prezentowano kilka marek wielkich, międzynarodowych korporacji 
(z których każda płaci wielkie sumy za sponsoring tych rozgrywek), a w przy-
padku Ligi Europy3 – tylko jedna. Gdy zakres, ranga i prestiż zawodów nie są 
tak wielkie, zwłaszcza w przypadku rozgrywek o charakterze lokalnym, organi-
zatorzy i sportowcy zwracają się o sponsoring do firm zdecydowanie mniej-
szych, działających lokalnie i dysponujących znacznie mniejszymi budżetami. 
Aby uzyskać środki ze sponsoringu, podpisują umowy z większą liczbą takich 
firm i dlatego wówczas pojawia się więcej, a w skrajnych przypadkach nawet 
kilkadziesiąt, marek lokalnych przedsiębiorstw. Między markami nie zachodzą 
relacje, w związku z czym można mówić tu o neutralnym współwystępowaniu 

                                                           
1  Badania komunikatów marketingowych podczas wydarzeń sportowych w transmisjach 

telewizyjnych w okresie styczeń–kwiecień 2011 roku przeprowadzone przez autora. 
2  UEFA Champions League. 
3  UEFA Europa League. 
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marek w komunikacie marketingowym (jeśli wydarzenie sportowe potraktować 
jako określoną, zamkniętą formę komunikacji marketingowej). 

 
Tabela 1 

Marki pojawiające się podczas wybranych wydarzeń sportowych w 2011 roku 

Wydarzenie sportowe Marki występujące podczas wydarzenia sportowego* 

UEFA Champions League (Schalke 
04 Gelsenkirchen – Intern Mediolan) 
(piłka nożna) 

UEFA Champions League, UEFA.com, Respect 
UEFA, Heineken, PS3 Sony, MasterCard Maestro, 
UniCredit, Ford Focus  

UEFA Europa League (PSV Eindho-
ven – Benfica Lizbona) 
(piłka nożna) 

UEFA Europa League, Respect UEFA, uefa.com, 
SEAT 

Ekstraklasa (Lech Poznan – Legia 
Warszawa) 
(piłka nożna) 

Ekstraklasa, Warka (oficjalny sponsor ekstraklasy),  
s. Oliver, Sokołów, Amica, Puma PowerCat 1.10, 
POZnań, Ford BemoMotors, Suzuki AutoKlub, 
DenBraven, Coca-Cola, Powerade, FunClub Biuro 
Podróży, „Głos Wielkopolski”, Dar Natury, Pepco, 
Żabka, Tesa, Multikino.pl, wp.pl  

Plus Liga Kobiet (Bank BPS Muszy-
nianka Fakro Muszyna – Organika 
Budowlani Łódź)  
(siatkówka kobiet) 

Plus, Bank BPS, Muszynianka, Fakro, Wojewódz-
two Małopolskie, Organika, Tytan, Mosty–Łódź, 
Grot, Urząd Miasta Łodzi, Trynid.pl, hotel Krynica, 
Szubryt, Asics, „Przegląd Sportowy”, Meblo-Dom, 
Hoard, Libero, Big Star, Alfa Star  

European Athletics Indoor  
Championships Paris 2011 
(lekkoatletyka) 

European-athletic.org, Paris, Mairie de Paris, Ile de 
France, Unesco, Areva, Omega, Spar, Adidas, In-
tersport, Epson, Le Gruyere, RMC, Mondo, CNDS 
Centre National pour le Development de Sport, Euro-
vision, Dima Sport, L’Equipe, AOC, Box France, 
Suez Environmente, Helsinki 2012 Athletics Euro-
pean Championships, Ministere de Sport, Repub-
lique de France  

UCI World Championships 
Apeldoorn 2011 
(kolarstwo torowe mężczyzn i kobiet) 

Apeldoorn, The Netherlands, Provincie Gelder-
land, Shimano, Rabobank, Koga, Fiat, Tissot, Bre-
denoord, AADrink, de Stentor, Libema, Star, Ricoh  

* Marki terytorialne zaznaczono boldem.  

Źródło: badania własne. 
  
 
Obok marek należących do przedsiębiorstw coraz częściej i odważniej wy-

stępują marki terytorialne. Jest to okazja dla miast i regionów na promocję włas-
nego produktu terytorialnego. Możliwość dotarcia do szerokiego audytorium, 
jakim jest sportowa publiczność na rynku lokalnym, w regionie, kraju, na kon-
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tynencie, a w przypadku niektórych imprez nawet na całym świecie, jest dosko-
nałą okazją do zbudowania wiedzy o marce i czerpania wynikających stąd ko-
rzyści. W tabeli pokazano te tendencje. Ukazane w niej wydarzenia krajowe 
i międzynarodowe są na poziomie europejskim i globalnym. Liczba marek jest 
zróżnicowana – od jednej: SEAT (oprócz własnych marek UEFA), głównego 
sponsora w Lidze Europa, przez kilka, aż do kilkunastu. W większości opisy-
wanych wydarzeń występują marki terytorialne. Dobrymi przykładami stoso-
wania marketingu terytorialnego są imprezy organizowane we Francji czy Wło-
szech, gdyż ich organizatorzy od dawna stosują metody marketingu terytorial-
nego. Jedną z takich, Halowe Mistrzostwa w Lekkoatletyce w Paryżu, przed-
stawiono w tabeli. 
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BRAND AND MARKETING COMMUNICATIONS IN SPORT EVENTS  

 
 

Summary  
 
Sport events are substantial medium of marketing information. When they are 

effectivelly managed, they can carry real market and economic profits. Basic form of 
marketing information’s presentation during sport events is brands’ presentation. 
However, there are a few brands at the same time, you can not find interractions and 
relations between them. So it is neutral brands’ co-existence. Not only commercial 
brands (of enterprises, products, services) are exposed during sport events, but also 
territorial brands (of complex territorial product). So, sport events are good opportu-
nities to effectivelly promote cities, regions and countries. 
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ROLA I POMIAR SATYSFAKCJI  
W MARKETINGU SPORTOWYM 

 
 
 

Wstęp 

 
Satysfakcja klienta i jej pomiar jest jednym z najważniejszych obszarów 

badawczych marketingu. Zainteresowanie zadowoleniem klienta przez różnego 
rodzaju organizacje wynika z faktu, że jest ono postrzegane jako etap warunku-
jący pozyskanie zaufania i lojalności nabywców, co ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia istnienia i rozwoju organizacji na rynku. Ponadto satysfakcja 
klienta może być czynnikiem wpływającym na wybór danego produktu, co 
nabiera dużego znaczenia w sytuacji mnogości ofert substytucyjnych, często 
uzupełnianych dobrami komplementarnymi, zwłaszcza z zakresu tak zwanej 
komplementarności psychicznej.  

Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia satysfakcji dla organi-
zacji sportowej na podstawie takich doświadczeń przedsiębiorstw komercyj-
nych. Przedstawiono również możliwe sposoby pomiaru zadowolenia klienta 
z uwzględnieniem ich wad i zalet. 
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1. Rola satysfakcji w marketingu sportowym  

 
Termin „satysfakcja klienta” po raz pierwszy został użyty przez T.L. Le-

vitta w 1960 roku w artykule zatytułowanym Marketing Myopia, a wprowadze-
nie idei zadowolenia klientów jako elementu zarządzania przypisuje się dwójce 
autorów: T. Petersowi i R. Watermanowi. Złożoność tego terminu spowodowała 
różnorodne jego definiowanie. Najczęściej jest ono rozumiane jako: 

a) doświadczenie klienta wynikające z procesów poznawczych zintegro-
wanych z elementami emocjonalnymi [Mazurek-Łopacińska, 2002]; 

b) zespół doświadczeń wynikający z konsumpcji (tzw. podejście holi-
styczne) [Parker, Mathews, 2001]; 

c) proces, w którym satysfakcja jest rozpatrywana na poszczególnych 
etapach zakupu, konsumpcji, użytkowania produktu (tzw. podejście 
analityczne) [Parker, Mathews, 2001; Baran, 2000]; 

d) wynik porównania subiektywnych odczuć i doświadczeń konsumenta 
z przyjętą podstawą odniesienia [Otto, 1999; Marciniak, 2000].  

W literaturze coraz częściej można spotkać próby podsumowania i całościowe-
go ujęcia tego pojęcia. Takie próby podjęli między innymi Yi oraz Y. Evrard. 
Według Yi, satysfakcja może być zdefiniowana jako wynik lub proces. W swo-
im podejściu do definiowania satysfakcji wymienia on również alternatywne 
podejścia – ze względu na cel i poziom szczegółowości. Y. Evrard wyróżnia 
trzy następujące podstawowe koncepcje satysfakcji [Evrard, 2008]: 

a) biorąc pod uwagę naturę stanu psychologicznego nabywcy, w pojęciu 
satysfakcji można akcentować elementy poznawcze lub reakcje emo-
cjonalne – satysfakcja jest tu rozumiana jako doświadczenie klienta 
wynikające z procesów poznawczych zintegrowanych z elementami 
emocjonalnymi;  

b) rozpatrując charakter doświadczeń konsumenta, można mówić o holi-
stycznym i analitycznym podejściu do satysfakcji, przy czym w pierw-
szym podejściu jest definiowana jako zespół doświadczeń wynikają-
cych z konsumpcji;  

c) relatywne podejście do satysfakcji, polegające na porównaniu subiek-
tywnych odczuć i doświadczeń nabywcy z przyjętą podstawą odnie-
sienia.  
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Oczekuje się, że satysfakcja konsumenta dzięki działaniom marketingowym 
przedsiębiorstw ma spowodować wzrost wartości firmy dla udziałowców, za-
pewnić firmie przepływy gotówkowe w przyszłości i obniżyć ich zmienność.  

W ramach marketingu sportowego zadowolenie odbiorcy jest równie istot-
ne, jak w podejściu wiążącym satysfakcję z zadowoleniem wynikającym z oce-
ny procesów konsumpcji produktu i płynących z tego doświadczeń. Powstawa-
nie satysfakcji i jej determinanty są tłumaczone za pomocą modelu oczekiwanej 
niezgodności. Zakłada on, gdy rezultaty korzystania z usługi nie odbiegają od 
oczekiwań, że konsument dostrzega tę zgodność między oczekiwaniami a uzy-
skanymi rezultatami. Nie musi to powodować uczucia satysfakcji, jeżeli ocze-
kiwał on takiego rezultatu. Uczucie emocjonalnej satysfakcji może nastąpić 
tylko wtedy, gdy uzyskane rezultaty znacznie odbiegają od oczekiwań konsu-
menta (doświadcza on pozytywnej niezgodności). Może ono nastąpić jedynie 
wówczas, gdy odbiorca/konsument będzie świadomy wpływu tych relacji na 
ocenę własnej satysfakcji. W takiej sytuacji powstaje manifestowana satysfak-
cja, w przeciwnym wypadku – tak zwana ukryta satysfakcja z produktu (rys. 1).  
 
 

  
Oczekiwania  

Dostarczone 
cechy   

 
Niezgodność 

Satysfakcja 
konsumenta lub 
brak satysfakcji  

 
 
Rys. 1. Model oczekiwanej niezgodności  

Źródło:  [Shilbury i wsp., 2009, s. 150]. 
 
 
Zgodnie z tym modelem, satysfakcja może być kształtowana przez ocze-

kiwania, wcześniejsze doświadczenia związane z nabywaniem danego produk-
tu, opinie przyjaciół, krewnych i znajomych, informacje i obietnice składane 
przez oferujących produkty, konkurencję, a także indywidualny poziom akcep-
tacji uzyskanego rezultatu przez klienta. Nie można zapomnieć, że podobnie jak 
w przypadku produktów mających postać fizyczną i usług, satysfakcja z pro-
duktów sportu nie występuje sama, lecz jest związana z jakością i lojalnością, 



180 Krzysztof Błoński 

 

wpływającymi łącznie na tworzenie wyniku finansowego. Związek między 
satysfakcją, jakością, lojalnością i rentownością przedstawiono na rysunku 2.  
 
 
 

 
Jakość 

wewnętrzna 

 
Jakość 
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Satysfakcja 
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Postrzegana 

wartość 

 
Lojalność  

klienta 

 
Rentowność 

Pracownicy  

 
 
Rys. 2.  Łańcuch przyczynowo-skutkowy tworzenia wyniku finansowego 

Źródło: [Urbanek, 2004]. 
 
 
W usługach (większość produktów sportu ma bowiem charakter usługo-

wy) wewnętrzna jakość obejmuje samą ofertę, otoczenie, w którym oferowana 
jest usługa, i jakość obsługi. Zewnętrzna jakość odnosi się do tego, co odczuwa-
ją konsumenci w wyniku doświadczeń z zakupem i konsumpcją. Na poziom 
jakości wewnętrznej i zewnętrznej bardzo duży wpływ mają pracownicy firm 
świadczących usługę i odpowiedni poziom obsługi. Samo dostarczenie usług 
o odpowiedniej jakości nie wystarczy do wywołania u odbiorcy stanu satysfak-
cji. Konieczne jest stworzenie sprawnego systemu dostarczenia klientowi satys-
fakcji na każdym etapie jego kontaktów z firmą (począwszy od call-center, 
przez stronę internetową, a skończywszy na fizycznej sprzedaży). Główną częś-
cią łańcucha jest wartość dla klienta, interpretowana jako funkcja postrzeganej 
wartości w relacji do ceny i innych kosztów ponoszonych przez klienta 
w związku z ofertą. Tak postrzegana wartość jest bezpośrednio wynikiem satys-
fakcji klienta. Z kolei otrzymywana przez klienta wartość przekłada się na jego 
lojalność i retencję, a w efekcie na rentowność organizacji.  
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2.  Możliwości pomiaru satysfakcji w marketingu sportowym 

 
Pomiar zadowolenia klienta w praktyce marketingowej powinien umożli-

wić uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 
– Jak reagują klienci na wyroby i usługi danej organizacji i w jakim stop-

niu są zadowoleni z poszczególnych wyrobów lub składników usług? 
– Co wpływa mocniej, a co słabiej na zadowolenie nabywców? 
– Których konkurentów organizacji klienci uważają za wzorowych w da-

nych dziedzinach? 
– Jakie należy wprowadzić priorytety, by zwiększyć satysfakcję klien-

tów? 
Poszukiwanie odpowiedzi na te postawione pytania wskazują, że źródłem 

informacji mogą być uwagi pracowników organizacji o opiniach i odczuciach 
klientów. Według R. Showa, taki sposób działania organizacji doprowadzi ją do 
upadku i bankructwa. Pracownicy bezpośredniej obsługi klienta wysłuchujący 
wielu narzekań klientów na jakość, cenę świadczonych usług zaczynają im bo-
wiem wierzyć, zapominając, że klienci mają również skłonności do narzekań. 
Wyjściem z tej sytuacji jest przyjęcie założenia, że badanie zadowolenia klienta 
powinno opierać się na określeniu, w jaki sposób myśli i odczucia klientów są 
skorelowane z ich rzeczywistymi zachowaniami. Ponadto podpierając się wyni-
kami badań innych autorów, R. Show zachęca, aby podczas wiązania postaw 
z rzeczywistymi zachowaniami umożliwić badanym wyjaśnienie kontekstu ich 
postaw [Show, 2001].  

Sam pomiar satysfakcji ze względu na przedstawioną złożoność zagadnie-
nia nie jest zadaniem prostym. Należy zmierzać do jego powiązania z procesem 
przyszłego zakupu usługi albo procesem zgłaszania reklamacji. Ograniczeniem 
stosowanych mierników zadowolenia jest fakt, że nie można ich odnosić do 
osób niebędących klientami danej firmy i dzięki temu rozszerzyć ich zasięgu 
poza istniejącą grupę klientów [Show, 2001]. Wynika to z opisu paradygmatu 
zadowolenia klienta, według którego badani są tylko klienci danej organizacji 
lub ostatecznych użytkowników [Otto, 1999].  

Stosowanie różnych mierników pokazuje, że nie ma standardowej metody 
pomiaru zadowolenia. Według D.R. Hausknechta [1990] w literaturze przed-
miotu można spotkać ponad trzydzieści sposobów pomiaru satysfakcji klienta. 
Mogą to być analizy danych wtórnych, badania jakościowe, badania ilościowe, 
jednorazowe badania eksploracyjne czy badania powtarzane cyklicznie. Wybór 
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konkretnej metody jest zatem uwarunkowany, między innymi, następującymi 
czynnikami: szczegółowością problemu badawczego, rodzajem oferty i rodza-
jem odbiorcy. 

Badanie satysfakcji klienta jest zazwyczaj wielomodułowe, a każdy moduł 
wyczerpuje tylko część zagadnienia, dlatego utarł się pogląd o cyklu badań 
wykorzystujących różne metody. Tak rozumiane badania satysfakcji mają in-
dywidualny charakter, dostosowany do konkretnego problemu badawczego, 
sektora, typu towaru lub usługi.  

Organizacja sportowa może dokonać pomiaru satysfakcji w zarówno 
w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Pośrednie sposoby pomiaru obejmują 
śledzenie i monitorowanie: skarg i reklamacji, wyników sprzedaży, zysków 
oraz wskaźników retencji klientów (kibiców, fanów i uczestników imprez spor-
towych) [Shilbury i wsp., 2009]. Każdy z nich ma zalety i wady, będące wyni-
kiem wykorzystania ich w ramach działań marketingowych firm oferujących 
towary i usługi. Dokonując analizy poziomu sprzedaży, trzeba pamiętać, że 
spadek lub wzrost sprzedaży produktu nie świadczy bezpośrednio o poziomie 
zadowolenia nabywców. Zmiany są bowiem wypadkową wielu różnych czyn-
ników, na przykład zmiany jakości produktów, bieżącej aktywności w obszarze 
komunikacji marketingowej, ceny czy skuteczności działań dystrybucyjnych. 
Monitorowanie sprzedaży pozwoli organizacji sportowej jedynie na wyciągnię-
cie ogólnych wniosków co do trendów w sprzedaży, na których podstawie tylko 
w ograniczonym stopniu można wnioskować o zadowoleniu nabywcy.  

Analiza skarg i zażaleń jest obecnie traktowana jako swoista metoda po-
miaru poziomu satysfakcji klienta1. Według kierujących organizacjami jest ona 
odpowiednia, gdyż w ten sposób otrzymujemy dokładną miarę zadowolenia. 
Pogląd ten jest kwestionowany przez wyniki różnych badań wskazujących, że 
składanie reklamacji jest na ogół niepopularną metodą sygnalizowania nie-
zadowolenia. W takiej sytuacji niewielki wskaźnik reklamacji nie zawsze musi 
oznaczać prawidłową sytuację, lecz również taką, w której niezadowoleni na-
bywcy znaleźli inny sposób redukcji swojego niezadowolenia. Mając na uwa-
dze taką sytuację, zgłoszenie reklamacji powinno być traktowane jako „system 
wczesnego ostrzegania”. 

                                                           
1  Działania będące wynikiem niezadowolenia mogą mieć trzy różne formy: rezygnację, 

opinię (np. reklamacje) i inne społeczne zachowania (np. wandalizm). Reklamacja jest często 
postrzegana jako alternatywa rezygnacji, a jej pozytywne rozstrzygnięcie zwiększa prawdopodo-
bieństwo powtórnych zakupów.  
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Kolejna metoda – analiza utraty/retencji klientów jest postrzegana jako 
ciekawa i pożyteczna metoda oceny poziomu zadowolenia klienta. Przyjmuje 
się tutaj założenie, że w odejściu klientów jest jakaś prawidłowość, będąca sła-
bym punktem firmy. Ważnym elementem w tej metodzie jest regularne szaco-
wanie wskaźnika utraty klientów. Aby wskaźnik odzwierciedlał rzeczywistą 
sytuację, trzeba precyzyjnie zdefiniować utraconego klienta. W organizacji 
mającej niesformalizowane stosunki ze swoimi nabywcami klient, który zaprze-
stał aktywnego działania, jest traktowany jako klient nieistniejący, natomiast 
klient powracający – jako nowy, co w ewidentny sposób zniekształca wielkość 
wskaźnika. Ponadto w ramach segmentacji kibiców sportowych wyróżnia się 
grupy różniące się częstotliwością uczestniczenia w widowiskach sportowych, 
co powoduje konieczność szacowania wartości tego wskaźnika dla różnych 
grup2.  

Przedstawiona krótka charakterystyka pośrednich metod badania satysfak-
cji wskazuje na konieczność połączenia ich z metodami bezpośrednimi. Pomiar 
powinien być przeprowadzony za pomocą indywidualnych wywiadów i kwe-
stionariuszy ankietowych. Konieczność użycia dwóch instrumentów pomiaru 
wynika z poglądu, że zastosowanie tylko standaryzowanych formularzy ankie-
towych skutkuje „ocenami ujmowanymi w gorset pojęciowy pochodzący od 
organizacji” [Otto, 1999], natomiast nabywcy oceniają jakość fragmentarycznie, 
więc i ich odpowiedzi mają ograniczoną wartość. Przeprowadzenie indywidual-
nych wywiadów pozwoli na bliższe poznanie poglądów i oczekiwań klientów.  

Pomiar za pomocą standaryzowanych kwestionariuszy ankietowych powi-
nien uwzględniać wszystkie warstwy usługi świadczonej przez organizację 
sportową, począwszy od sposobu dystrybucji biletów i kart wstępu, przez 
uprzejmość i grzeczność personelu, a kończąc na umiejętnościach, zręczności 
zawodników3. Niestety, zdobycie rozeznania w priorytetach odbiorców jest 
trudne. Doświadczenia płynące z badań satysfakcji w innych obszarach wskazu-

                                                           
2  Przykład  takiej segmentacji kibiców sportowych  zamieścił w swojej książce Marke-

ting sportu A. Sznajder. Wskazał on na istnienie siedmiu różnych grup różniących  się częstością 
nabywania produktów sportu: nabywający często, nabywający ze średnią częstotliwością, naby-
wający rzadko, nabywający sporadycznie, nabywający za pośrednictwem  mediów, nabywający 
nieświadomie, niezainteresowani. [Sznajder, 2008].  

3  Ze względu na duże zróżnicowanie produktów oferowanych przez organizacje sporto-
we, obejmujące produkty sportu sprzedawane na rynkach sportu i/lub na rynku sponsoringowo- 
-reklamowym (promocyjnym), przyjęto ograniczenie do widowisk sportowych wraz z towarzy-
szącymi im innymi usługami i sprzedawanymi w czasie ich trwania rozmaitymi produktami. 
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ją na tendencję badanych do uznawania za istotne wszystkich wymienionych 
punktów. Ponadto trzeba pamiętać, że na wysokość oceny jakości usług wpływ 
mają pozytywne lub negatywne wydarzenia z przeszłości, mocno kształtujące 
wizerunek organizacji [Główne czynniki..., 1998]. Szacowanie ogólnego wskaź-
nika satysfakcji nabywców na podstawie otrzymanych wyników badań ankie-
towych powoduje uśrednienie otrzymanych ocen, dlatego pomocna może być 
analiza poszczególnych segmentów uczestników imprezy sportowej. Można do 
tego wykorzystać przedstawioną w literaturze koncepcję segmentacji (na przy-
kład ze względu na preferowany sposób zachowania się podczas całej imprezy 
sportowej). Z tego powodu wyróżnia się sześć różnych grup uczestników im-
prez sportowych. Ich charakterystykę przedstawiono w tabeli 1. Przy tak różni-
cowanych grupach uczestników imprezy sportowej wyciąganie wniosków na 
podstawie uśrednionych wyników zadowolenia może okazać się nieprecyzyjne 
i trudne do interpretowania i zastosowania.  

 
Tabela 1 

Charakterystyka segmentów uczestników imprez sportowych  
ze względu na preferowany sposób zachowania się podczas całej imprezy sportowej  

Nazwa segmentu Charakterystyka 
Widzowie towarzyszący osoby wcześnie przybywające na stadion, lubiący wypić 

drinka w barku i zawrzeć przy tej okazji jakieś znajomości 
Kuglarze rodziny próbujące uczestniczyć w kilku imprezach sporto-

wych danego dnia, przybywają na stadion w ostatniej chwili, 
większość czasu spędzają w barkach stadionowych na kon-
sumpcji, wydają również duże kwoty na pamiątki i gadżety 

Widzowie z własnym termo-
sem 

widzowie imprez sportowych, którzy przybywają na stadion 
dość późno, nie prowadzą rozmów z innymi osobami i nie 
wydają dużych sum na konsumpcję w czasie zawodów ani 
nie korzystają z innych atrakcji, związanych z przebywa-
niem na arenie sportowej  

Bywalcy stali bywalcy imprez sportowych, dysponujący karnetami  
w danym sezonie, cenią towarzystwo innych podobnych 
sobie, zwykle zajmują stałe miejsca na stadionie 

Śpiewający kibice  kupują za gotówkę bilety na poszczególne mecze, głośno 
dopingują swoją drużynę, regularnie uczestniczą w widowi-
skach sportowych 

Tatusiowie z synami spokojni widzowie, kibice konkretnego klubu, nie są zainte-
resowani daną dyscypliną sportu, nie stanowią części więk-
szej grupy, krytyczni wobec zwolenników konkurencyjnego 
klubu.  

Źródło: [Sznajder, 2008, s. 91–92].  
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Mniej kontrowersji budzi rozpiętość używanych skal do pomiaru. Najczęś-
ciej wskazuje się, że powinny to być skale pięcio- lub siedmiopunktowe wraz 
z opisem werbalnym. W literaturze dotyczącej badań marketingowych skale 
o takiej rozpiętości uznaje się za najefektywniejsze i możliwe do zamiennego 
stosowania. Badania wskazują, że dzięki takim skalom nie ma istotnych różnic 
w otrzymanych wynikach. Jednak ze względu na uwarunkowania kulturowe 
naszego kraju, gdzie skala pięciostopniowa jest mocno zakorzeniona, rekomen-
dacja do stosowania tej, a nie siedmiostopniowej skali, jest uzasadniona [Biało-
wąs, 2006].  

 
 

Zakończenie 

 
Podsumowując rozważania na temat satysfakcji i jej pomiaru w organiza-

cjach sportowych, należy stwierdzić, że bez zadowolenia klienta nie można 
oczekiwać jego lojalności, wierności i trwałego związania z daną organizacją 
sportową. Jednak aby przeprowadzić użyteczne badania zadowolenia nabyw-
ców, trzeba mieć świadomość złożoności problemów, które powinny być 
uwzględnione już na etapie planowania badania. Zalicza się do nich kwestię 
przyjęcia perspektyw klienta i koncepcję marketingową firmy oraz uwzględnie-
nie kontekstu konkurencji. Jedną z podstawowych kwestii jest jak najlepsze 
wyobrażenie sobie, czego może klient oczekiwać w danej sytuacji i co może dla 
niego być ważne. Należy jednak pamiętać, że nie zadowolimy wszystkich klien-
tów, mogą się też zdarzyć sytuacje, gdy oczekiwania klientów nie zawsze będą 
najważniejszym wyznacznikiem badań satysfakcji, niekiedy bowiem ważniejsza 
może być koncepcja marketingowa organizacji. Punktem odniesienia do analizy 
własnych wyników badania satysfakcji klientów powinien być również poziom 
zadowolenia z usług konkurencyjnych organizacji.  
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THE ROLE AND MEASUREMENT OF SATISFACTION  

IN SPORTS MARKETING 

 
 

Summary 
 

Customer satisfaction is one of the pillars of the marketing concept and thus it is 
one of the important research areas in marketing. From the perspective of consumer 
behavior a customer satisfaction can be perceived as a step conditioning the emergence 
of loyalty to the organization as well as a factor conducive to repeated purchases. The 
article aims to present the role and importance of satisfaction for a sports organization 
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based on the experience of commercial enterprises in this field. In addition, the possible 
ways of measuring customer satisfaction with consideration of their advantages and 
disadvantages will be presented. 

 
        Translated by Krzysztof Błoński 
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1. Znaczenie i rozwój sportu golfowego oraz jego potencjał promocyjny 

 
Golf należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sportów na 

świecie, staje się coraz popularniejszy nie tylko w kręgach biznesowych (z któ-
rymi zawsze był kojarzony), ale także wśród przedstawicieli klasy średniej, 
wolnych zawodów i – co wydaje się pewnym novum – wśród osób o przecięt-
nym poziomie dochodów i ludzi młodych. 

Rozwój sportu golfowego i natężenie działań promocyjnych z nim związa-
nych w różnych częściach świata nie są równomierne; istotne znaczenie ma 
tutaj kultura, tradycje, poziom zamożności społeczeństwa, historia, a także kli-
mat czy położenie geograficzne kraju i ukształtowanie terenów. W niektórych 
krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych golf jest prawie tra-
dycją narodową. Turnieje golfowe należą do najważniejszych wydarzeń spor-
towych w roku, którymi zainteresowane są media oraz duża część społeczeń-
stwa. Nietrudno więc o to, aby golf przyciągał znane marki i duże pieniądze. 
Znani golfiści są najlepiej zarabiającymi sportowcami na świecie – według ma-
gazynu „Forbes, Tiger Woods”, golfista jako jedyny sportowiec zarobił już 
ponad 1 mld USD [http://www.golfbusinesscommunity.com/article/intere-
sting_facts, 26.05.2011]. 
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Golf zdobył olbrzymią popularność w Wielkiej Brytanii dzięki wprowa-
dzeniu dwóch turniejów, które gromadziły najlepszych golfistów na świecie. 
Pierwszym z nich jest rozgrywany od 1860 roku nieprzerwanie do dziś The 
Open Championship (przekształcony następnie w British Open, a dzisiaj znany 
w krajach anglosaskich jako po prostu The Open). Drugim ważnym turniejem 
stał się zainaugurowany 25 lat później Amateur Championship. 

Obecnie, rozgrywany corocznie w lipcu, British Open jest jednym z naj-
ważniejszych turniejów na świecie. Do pozostałych należą: US Open (rozegra-
ny pierwszy raz w 1895 r.) odbywający się corocznie w czerwcu, US PGA 
Championship (rozegrany po raz pierwszy w 1916 r.), odbywający się w sierp-
niu, US Masters (najmłodszy turniej, odbywający się od 1934 r.) oraz przepro-
wadzany corocznie w kwietniu i jedyny, który odbywa się co roku na tym sa-
mym polu – Augusta National w Atlancie w stanie Georgia w USA.  

Biznes golfowy to niebagatelne pieniądze. Według raportu węgierskiego 
oddziału KPMG opublikowanego we wrześniu 2008 roku, roczny dochód z gry 
w golfa w regionie EMA (Europe, Middle East, Africa – Europa, Bliski 
Wschód, Afryka) osiągnął ponad 50 mld euro. „Wartość dodana” branży gol-
fowej w tym regionie szacowana jest na ok. 14,5 mld euro, czyli mniej więcej 
tyle, ile łącznie zarobiły kraje organizujące ostatnich sześć edycji igrzysk olim-
pijskich (licząc do olimpiady w Pekinie). Warto dodać, że dochody biznesu 
związanego z golfem w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki stanowią 
zaledwie 1/3 dochodów tej branży w Stanach Zjednoczonych [http://www.golf-
businesscommunity.com/article/interesting_facts, 26.05.2011]. 

Dochody z turystyki golfowej osiągnęły w 2006 roku około 6,5 mld euro, 
z czego ponad 50% przypadło na Europę Zachodnią, w szczególności na Fran-
cję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię. Turnieje golfowe przyniosły dochody 
w wysokości 820 mln euro, a handel sprzętem golfowym – prawie 1,9 mld euro 
[http://www.golfbusinesscommunity.com/article/interesting_facts, 26.05.2011]. 

Przedstawione liczby są bardzo wymowne i świadczą o tym, że golf, 
oprócz ewidentnych walorów zdrowotnych i rekreacyjnych, może być prężną 
dziedziną sportu przynoszącą duże dochody, pozwalającą tworzyć nowe miej-
sca pracy i kształtować pozytywny wizerunek miejscowości, regionu i kraju. 
Rosnąca liczba pól golfowych i golfistów w Europie w ostatnich dwudziestu 
latach jest tego najlepszym przykładem (tabela 2). 
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Tabela 1 

Liczba golfistów i pól golfowych w poszczególnych rejonach świata  
w 2008 roku 

Rejon świata Liczba golfistów Liczba pól golfowych 
USA 30 mln 15 970 
Kanada 6 mln 2000 
Australia 1,25 mln 1550 
Nowa Zelandia 482 tys. 419 
Afryka 180 tys. 800 
Bliski Wschód 40 tys. 60 
Chiny 1–3 mln 300 
Japonia 10–12 mln 2350 
Indie 100–400 tys. 200 
Tajlandia 200 tys. 215 
Europa 4,38 mln 6600 

Źródło: [Jones, 2009, cyt. za Szmit, 2010]. 
 

Tabela 2 

 Liczba pól golfowych i golfistów w Europie w latach 1990–2010 

Lata Pola golfowe Liczba golfistów 
1990 3578 1 713 906 
1991 3698 1 858 952 
1992 3962 2 026 244 
1993 4323 2 190 669 
1994 4585 2 368 914 
1995 4863 2 497 163 
1996 5041 2 636 113 
1997 5277 2 755 116 
1998 5523 2 948 405 
1999 5657 3 022 499 
2000 5782 3 187 622 
2001 5896 3 400 588 
2002 5981 3 556 623 
2003 6105 3 741 680 
2004 6152 3 958 965 
2005 6242 4 107 174 
2006 6423 4 135 086 
2007 6560 4 270 156 
2008 6614 4 328 856 
2009 6691 4 328 856 
2010 6741 4 438 513 

Źródło: [http://www.ega-golf.ch/050000/050200.asp, 28.05.2011]. 
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2. Golf w Polsce 

 
Golf jest w Polsce sportem dopiero zdobywającym popularność, ale histo-

ria tej dyscypliny na ziemiach polskich ma już ponad 100 lat. Na początku  
XX wieku na terenach należących obecnie do Polski grano w golfa. W latach 
międzywojennych działały pola golfowe w Warszawie, Powsinie, Gdańsku, 
Łańcucie, Wrocławiu, Katowicach i Szczawnie-Zdroju (najstarsze pole golfowe 
w Polsce powstało w 1906 r.). W roku 1928 powstał „Warszawski Golf Club”, 
a w 1932 roku wydano pierwszy polski podręcznik do gry w golfa, którego 
autorem był Adam Gubatta. Tuż przed drugą wojną światową, w 1938 roku, 
„Warszawski Golf Club” został przeniesiony do Powsina i przemianowany na 
„Polski Country Club”. W okresie międzywojennym znanym polskim golfistą 
był hrabia Karol Radziwiłł, którego mecz z księciem Yorku na polu golfowym 
w Łańcucie w 1935 roku był dużym wydarzeniem towarzyskim, szeroko ko-
mentowanym przez prasę polską i zagraniczną [http://www.golf.net.pl/historia-
golfa-w-polsce.html, 26.05.2011.].  

Po drugiej wojnie światowej golf został wyrugowany z aktywności rekre-
acyjnej Polaków jako sport o arystokratycznym rodowodzie, klasowo obcy 
i niezrozumiały dla pracującego społeczeństwa Polski Ludowej. Pola golfowe 
zniknęły na długie lata z polskiego pejzażu, a do golfa przylgnął stereotyp spor-
tu „burżuazyjnego”. Wraz z radykalną zmianą systemu politycznego i gospo-
darczego golf powrócił do Polski na początku lat 90. XX wieku. Wtedy powsta-
ły dwa pierwsze pola golfowe: w Kołczewie pod Międzyzdrojami i w podwar-
szawskim Rajszewie, gdzie działalność rozpoczął First Warsaw Golf & Country 
Club. W tym samym czasie powołano do życia dwie organizacje, mające na 
celu promocję golfa w naszym kraju: Polski Związek Golfowy, zrzeszający 
amatorów, którzy nie pobierają wynagrodzeń z tytułu startu w turniejach, i PGA 
Polska1, skupiająca w swoich szeregach graczy zawodowych. Ta ostatnia orga-
nizacja ma na celu integrację profesjonalnego grona instruktorów golfowych 
i graczy turniejowych, organizację szkoleń oraz umożliwianie swoim członkom 
uczestnictwa w turniejach krajowych i międzynarodowych. 

                                                           
1  Skrót PGA pochodzi od nazwy Professional Golfers’ Association. 
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W latach 1993–2010 liczba pól golfowych zwiększyła się w Polsce z 4 do 
24, a liczba osób uprawiających golf wzrosła z 500 do 2750 (por. tabelę 3)2. 
Polacy powoli przekonują się, że golf nie musi być elitarną formą rekreacji, 
zarezerwowaną dla bogatych snobów i sport ten znowu zaczyna być popularny, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków. 

 
Tabela 3 

Liczba pól golfowych i golfistów w Polsce w latach 1993–2010 

Lata Pola golfowe Liczba golfistów 
1993 4 500 
1994 4 500 
1995 4 500 
1996 4 500 
1997 4 900 
1998 4 900 
1999 6 900 
2000 6 900 
2001 9 1000 
2002 15 1260 
2003 19 1350 
2004 18 1500 
2005 24 1491 
2006 24 1680 
2007 24 1726 
2008 24 1552 
2009 24 2094 
2010 24 2750 

Źródło: [http://www.ega-golf.ch/050000/050312.asp, 28.05.2011]. 
 
 

3. Promocja golfa w Polsce – uwarunkowania, problemy, trudności i wy-
zwania  

 
Można znaleźć wiele argumentów przemawiających za promocją golfa 

w Polsce. Golf ma niezaprzeczalne walory zdrowotne, kojarzy się z aktywno-

                                                           
2  Statystyka przedstawiona w tabeli 3 dotyczy osób należących do 45 klubów golfowych, 

które są zrzeszone w Polskim Związku Golfa, uiszczających coroczne składki członkowskie. Jest 
również spora grupa golfistów, którzy nie należą do żadnego klubu, a uprawiają ten sport regu-
larnie lub okazjonalnie.  
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ścią ruchową na świeżym powietrzu, relaksem, przyjemną formą spędzania 
czasu wolnego w otoczeniu pięknej przyrody i zielonych pól golfowych, po-
znawaniem nowych ludzi. Wiele badań wskazuje na to, że stres czy symptomy 
depresji są w dużej mierze niwelowane przez aktywność ruchową na świeżym 
powietrzu – runda golfa zajmuje kilka godzin, podczas których gracz przecho-
dzi średnio od 6 km do 8 km. Ważne znaczenie ma również to, że golf jest spor-
tem przyjaznym środowisku naturalnemu.  

Nie można również zapominać o gospodarczym znaczeniu rozwoju sportu 
golfowego. Golf to intratny biznes – począwszy od tworzenia i utrzymywania 
samych pól golfowych, przez inwestycje w infrastrukturę z nimi związaną  
(co może też zaowocować nowymi miejscami pracy), opłaty członkowskie, 
sprzęt golfowy, turnieje zawodowców przyciągające rzesze sponsorów, czaso-
pisma golfowe, wyspecjalizowane kanały telewizyjne, relacje z turniejów, lek-
cje z trenerami itp.  

W Polsce promocja tego sportu jest szczególnie pożądana, jako że w po-
tocznej opinii golf kojarzony jest z formą spędzania czasu wolnego elit finan-
sowych. Promocja jest zatem potrzebna między innymi po to, aby zerwać ze 
stereotypowym postrzeganiem golfa jako sportu elitarnego, ekskluzywnego, 
drogiej formy rozrywki i relaksu dla snobów oraz zachęcić do jego uprawiania 
szerokie kręgi społeczeństwa.  

W rozwiniętych krajach zachodnich w golfa grają wszyscy, niezależnie od 
wieku, płci i statusu społecznego, co wynika ze znacznie lepiej rozwiniętej in-
frastruktury i relatywnie łatwego dostępu do obiektów i sprzętu. W Polsce in-
frastruktura nie jest imponująca, ale powoli zaczyna przybywać wszystkiego, co 
jest niezbędne do gry. Wbrew obiegowej opinii, uprawianie tej dyscypliny spor-
tu nie musi wiązać się z astronomicznymi wydatkami. Podstawowy sprzęt do 
gry, wystarczający na wiele lat użytkowania, można kupić za kilkaset złotych, 
runda golfa na jakimkolwiek polu kosztuje mniej więcej 200 zł. Dzięki powsta-
niu pierwszego wirtualnego klubu golfowego członkiem PZG można zostać za 
450 zł rocznie; nawet członkostwo w klubie z własnym polem golfowym  
per saldo nie jest wcale takie kosztowne. Średnie roczne wydatki z tym związa-
ne to około 4 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że płacąc taką sumę, przez więk-
szą część roku można grać na danym polu za darmo. Okazuje się, że na grę 
w golfa przeznaczamy de facto mniejsze sumy niż na uprawianie innych spor-
tów, takich jak na przykład tenis, narty, snowboard, żeglarstwo, kitesurfing 
[Szmit, 2010]. 
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W krajach, w których golf nigdy nie należał do narodowej tradycji, upo-
wszechnianie tego sportu jest znacznie trudniejsze. Organizacje zajmujące się 
promocją golfa na świecie to między innymi związki i stowarzyszenia golfowe, 
agencje public relations, biura turystyczne czy nawet ministerstwa. Jako cieka-
wostkę można podać fakt, że w Szkocji, uważanej za kolebkę światowego golfa, 
działają organizacje, które między innymi pomagają w rozwoju golfa w pań-
stwach, w których sport ten jest dopiero w embrionalnej fazie rozwoju.  

Polska należy do tych krajów, w których golf jest jeszcze sportem mało 
popularnym, ale w ostatnich latach zaczyna się nim interesować coraz więcej 
Polaków. W roku 1993 do życia powołano dwie organizacje, mające na celu 
promocję golfa w naszym kraju – Polski Związek Golfa oraz PGA Polska.  

Do głównych celów Polskiego Związku Golfa należą: organizacja, rozwój 
i promocja sportu golfowego w Polsce oraz reprezentacja i ochrona interesów 
zrzeszonych w PZG polskich klubów golfowych. PZG zajmuje się również 
opracowywaniem kierunków rozwoju tej dyscypliny sportu oraz organizacją 
i ustalaniem zasad rozgrywania turniejów pod auspicjami związku. Ponadto 
PZG utrzymuje kontakty międzynarodowe i zajmuje się zagadnieniami związa-
nymi ze sportem golfowym na płaszczyźnie międzynarodowej. Kluby zrzeszone 
w PZG prowadzą golfową działalność promocyjną i sportową, a PZG ma obo-
wiązek wspierać wszelkie przejawy ich działalności promocyjnej [http://www. 
pzgolf.pl, 20.05.2011]. 

PGA Polska jest członkiem Professional Golfers’ Association of Europe, 
organizacji, która zrzesza 16 tys. zawodowców z 36 krajów, nawet tak dalekich, 
jak Meksyk, Brazylia czy RPA (wybrali oni Europę ze względu na najwyższy 
poziom szkolenia). Marka PGA jest tak samo dobrze znana na świecie, jak sil-
ne, globalne marki, takie jak Mercedes, Coca-Cola czy McDonald. Najważniej-
szym zadaniem PGA Polska jest kształcenie instruktorów i trenerów golfa osób, 
którzy mają bardzo duży wpływ na rozwój i promocję tego sportu w Polsce. 

Oprócz wymienionych organizacji promocją golfa w Polsce zajmuje się 
również G24 Group Sp. z o.o., funkcjonująca w Polsce od ponad sześciu lat. 
Jest to agencja będąca jednym z oficjalnych partnerów PGA Polska, co oznacza 
wyłączność na organizowanie największych turniejów zawodowych, które 
przyciągają najlepszych zawodników i zainteresowanie mediów. 

Spółka G24 stara się wykorzystywać w działalności promocyjnej własne 
media: „Golf24 Magazine” (największy w Polsce magazyn golfowy, będący 
jednocześnie oficjalnym wydawnictwem PZG) oraz portale: www.golf24.pl, 
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www.pzgolf.pl, www.playgolf.pl i kilka innych. Firma G24 jest również auto-
rem pierwszej w Polsce, szeroko zakrojonej akcji promocyjnej „PlayGolf”, któ-
rej celem jest zachęcenie Polaków do rozpoczęcia przygody z tym fascynują-
cym sportem. Wszystkie działania prowadzone przez G24 są dodatkowo wspie-
rane przez wyodrębnioną w strukturach grupy agencję marketingową  
G & G Promotion, która zapewnia wydarzeniom odpowiednią oprawę PR oraz 
rozgłos medialny. 

PZG, PGA Polska i Golf24 prowadzą wspólne działania mające na celu 
wypromowanie sportu golfowego w Polsce. Jest to bardzo trudne wyzwanie 
z wielu powodów. Głównym problemem jest brak pól publicznych, na których 
można grać za niewielkimi opłatami, co w istotny sposób ogranicza krąg osób 
uprawiających tę dyscyplinę sportu i stoi w sprzeczności z założeniami kampa-
nii promocyjnych, mających na celu upowszechnienie golfa w Polsce i zachę-
canie do jego uprawiania przedstawicieli klasy średniej oraz osoby o przecięt-
nym poziomie dochodów. 

Biorąc pod uwagę niezbyt sprzyjające warunki legislacyjne i podatkowe3 
dla inwestycji golfowych w Polsce, można powiedzieć, że liczba ośrodków, 
którymi dysponujemy, daje pewną dozę optymizmu. Prawie jedna trzecia pól to 
mistrzowskie obiekty 18-dołkowe, w tym niektóre pola mają przyzwoity euro-
pejski standard. Problem polega jednak na tym, że inwestycjom w okazałe 
ośrodki golfowe nie towarzyszy budowa stosunkowo tanich pól komunalnych 
czy miejskich „strzelnic golfowych” (tzw. driving range). W krajach, w których 
golf się rozwija prężnie, takie właśnie ośrodki sprzyjają popularyzacji tego 
sportu, umożliwiając treningi osobom o niezbyt wysokim poziomie dochodów. 
Nie wszystkich miłośników golfa stać bowiem na grę na drogim, pięknym polu, 
natomiast prawie każdego stać na trening na miejskim driving range. Inną, waż-
ną kwestią jest rozwój komunikacji i tworzenie różnych możliwości dojazdu do 
pól golfowych. W Polsce praktycznie nie ma pól, do których można dojechać 
inaczej niż samochodem. Tymczasem na przykład w krajach skandynawskich 
młodzież dojeżdża na pole golfowe rowerem; w naszym kraju, ze względu na 
lokalizacje pól, o takim rozwiązaniu możemy na razie tylko pomarzyć [Szmit, 
2010]. 

                                                           
3  Polskie prawo podatkowe traktuje działalność gospodarczą związaną ze sportem i re-

kreacją tak samo jak działalność przemysłową, handlową czy produkcyjną. 
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Do głównych barier rozwoju golfa w Polsce należy brak środków finan-
sowych na budowę nowych obiektów oraz szeroko zakrojone działania promo-
cyjne, które sprzyjałyby popularyzacji tego sportu. Działania promocyjne były-
by zapewne skuteczniejsze, gdyby w Polsce było więcej dziennikarzy specjali-
zujących się w tej dyscyplinie sportu oraz więcej transmisji telewizyjnych i pro-
gramów popularyzujących golf. Wydaje się również, że w klubach brakuje od-
powiednich kompetencji komunikacyjnych i marketingowych. Wreszcie, last 
but not least, brak wyrazistej postaci, gwiazdy polskiego golfa, też ogranicza 
możliwości działań promocyjnych – nie mamy twarzy, którą można byłoby 
wykorzystać do działań wizerunkowych. Potrzebny jest zatem polski golfista, 
który osiągałby takie sukcesy sportowe, jak Adam Małysz czy Robert Kubica. 
Wychowanie takiej klasy zawodnika nie jest jednak łatwe i wymaga czasu.  

 
 

4. Wybrane kampanie promocyjne związane z popularyzacją golfa w Polsce 

 
Promocja golfa w Polsce prowadzona przez Polski Związek Golfa ma na 

celu przekonanie polskiego społeczeństwa, że golf nie jest ekskluzywną formą 
relaksu ludzi bogatych, ale jest sportem dla każdego, który można uprawiać 
w każdym wieku, również całymi rodzinami. 

W roku 2004 PZG wraz z partnerami strategicznymi, takimi jak SAP,  
Accenture i HP, uruchomił pierwszy program mający na celu popularyzację 
golfa, pod nazwą Teraz golf. Działania wizerunkowe miały dotrzeć do trzech 
grup docelowych: młodzieży (Accenture Program Młodzieżowy), potencjalnych 
klientów (SAP Klub Zielonej Karty) i klientów biznesowych (HP Corporate 
Challenge).  

Accenture Program Młodzieżowy skierowano do młodych osób (do 23 lat), 
które chcą spróbować swoich sił w golfie. Z myślą o nich na partnerskich po-
lach PZG w całej Polsce przez cały sezon 2004 roku prowadzono bezpłatne 
szkolenia golfowe. W każdą niedzielę pod okiem trenera można było zapoznać 
się z podstawowymi zasadami gry. Ponadto w trakcie szkolenia poszczególne 
kluby przygotowywały dla uczestników programu imprezy specjalne turnieje, 
zawody itp. W ramach programu przeprowadzono również egzaminy na Zieloną 
Kartę lub Kartę Handicapową. W ramach programu w 232 szkoleniach golfo-
wych wzięło udział ponad 2974 młodych osób, rozegrano kilkanaście turniejów 
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na 12 polach golfowych w całej Polsce oraz przeprowadzono 143 egzaminy na 
Zielona Kartę [Szmit, 2011]. 

HP Corporate Challenge to swoista liga firm, prowadzona w ramach im-
prez szkoleniowo-integracyjnych. Program miał zachęcić firmy do odwiedzania 
pól golfowych i zainteresowania pracowników tą dyscypliną sportu. W roze-
granych 44 konkursach „HP – najbliżej do celu” wzięło udział ponad 1500 
uczestników, wypełniając specjalne karty konkursowe. Konkursy odbyły się na 
11 polach golfowych w Polsce. Reklamy i relacje z realizacji programu  
HP Corporate Challenge ukazały się w takich mediach, jak „Manager Magazi-
ne”, „Golf & Life”, onet.pl, Teleinfo, Villa [Szmit, 2010].  

Z początkiem czerwca 2007 roku pod hasłem Hobby, które wzmocni Twój 
biznes ruszyła ogólnopolska kampania promocji golfa „Play Golf” adresowana 
do kadry menedżerskiej. Organizatorzy programu (Golf24 oraz PGA Polska) 
postawili sobie za cel ułatwienie menedżerom rozpoczęcia przygody ze spor-
tem, który – jak wiadomo – sprzyja nawiązywaniu i umacnianiu kontaktów 
biznesowych. Program „Play Golf” skierowano do osób, które nigdy nie miały 
styczności z golfem. Pierwsze zajęcia były bezpłatne – wystarczyło się tylko 
zarejestrować na stronie internetowej www.playgolf.pl, dzięki której było moż-
liwe ustalenie terminu zajęć i wybór najbliższego pola golfowego. Osoby, które 
zechciały kontynuować przygodę z golfem, mogły po preferencyjnej cenie uzy-
skać kurs golfa przygotowujący do egzaminu na Zieloną Kartę („golfowe prawo 
jazdy”) i automatycznie członkostwo w PlayGolf Club, a tym samym stawały 
się posiadaczami karty klubowej, gwarantującej dodatkowe przywileje  
(m.in. zestaw kijów golfowych za 599 zł, prenumerata kwartalnika „Golf24 
Magazine”, podręcznik PlayGolf, specjalne pakiety zniżek i rabatów) 
[http://www.ultrasport.pl/play_golf - pierwszy_ogolnopolski_program_promocji 
_golfa_dla_menedzerow.artykul.1700.html, 26.05.2011].  

Program „Play Golf” został zaprojektowany jako przedsięwzięcie wielo-
letnie i docelowo ma obejmować wszystkie kategorie potencjalnych golfistów, 
bez względu na wykonywany zawód, wiek czy zasobność portfela. Program 
zapewnia profesjonalną opiekę trenerską, która umożliwia szybkie opanowanie 
podstaw wiedzy niezbędnej do uprawiania tej dyscypliny sportowej. 

Kolejną formą promocji i popularyzacji golfa w Polsce są turnieje Pro-Am, 
wspólnie organizowane przez PGA Polska i Golf24. Charakterystyczne dla nich 
jest to, że profesjonaliści grają wspólnie z amatorami. Zawodnicy oraz począt-
kujący adepci golfa z całego kraju zjeżdżają na pola, na których odbywają się 
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turnieje. Jest to doskonała okazja podpatrzenia najlepszych zawodników, którzy 
nie występują zazwyczaj w tych samych turniejach co amatorzy, ponieważ mają 
swoją ligę.  

Ważnym, corocznym wydarzeniem w polskim golfie jest Dr Irena Eris La-
dies Golf Cup, turniej organizowany wyłącznie dla kobiet, a firmowany przez 
znaną polską markę kosmetyków. Jest to impreza bardzo dobrze nagłośniona 
przez media, przyciągająca wiele znanych i popularnych gwiazd ze sceny 
polskiego show-biznesu. Kobiecy turniej organizowany jest co roku na tym 
samym, mazurskim polu golfowym i zawsze odbywa się w tym samym 
wakacyjnym terminie. Podobnie jak turnieje Pro-Am, impreza ta gromadzi 
bardzo wielu gości i obserwatorów, którzy może w przyszłości zaczną grać 
w golfa. 

  
 

Zakończenie 

 
W Polsce promocja sportu pozostawia wiele do życzenia, chociaż można 

zaobserwować już symptomy profesjonalizacji działań w tej dziedzinie. Doty-
czy to również promocji golfa, którego wizerunek, obarczony bagażem elitar-
nych konotacji, niełatwo jest zmienić. Na szczęście młodsze pokolenia Pola-
ków, wolne są od kompleksów i obciążeń przeszłości, nie podchodzi do aktyw-
ności sportowej i rekreacyjnej, w tym do gry w golfa, z taką rezerwą i niechęcią 
jak starsze generacje. Rozsądnym postulatem wydaje się więc dotarcie do mło-
dzieży i skoncentrowanie działalności promocyjnej na tej właśnie grupie demo-
graficznej, licząc na to, że to młodsi przekonają do golfa starszych.  

Elitarne skojarzenia mogą się dobrze przysłużyć promocji golfa w kręgach 
biznesowych i wśród kadry menedżerskiej jako sportu prestiżowego, pozwala-
jącego budować pozytywne relacje z partnerami biznesowymi i klientami indy-
widualnymi. Tak zwane corporate events z elementami gry w golfa są coraz 
chętniej organizowane, a ich uczestnicy często sami wracają na pola golfowe 
i zaczynają wypełniać nim swój wolny czas. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że golf jest sportem, który pomaga tworzyć 
nowe miejsca pracy związane z utrzymaniem i obsługą infrastruktury z nim 
związanej, sprzyjając tym samym aktywizacji gospodarczej wybranych regio-
nów kraju, oraz jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki i kreowania 
wizerunku społeczności lokalnych, regionów i całego kraju.  
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CONDITIONS FOR THE PROMOTION OF SPORT IN POLAND 

(FOR EXAMPLE GOLF) 

 
 

Summary 
 
The paper presents basic problems and issues related to the promotion of golf  

in Poland. Particular emphasis has been put on the promotion of golf as an emerging 
sport and recreational activity which is becoming increasingly popular in Poland. The 
author presents major golf-driven promotional campaigns accompanied by the identi-
fication of barriers hampering the use of golf as an effective promotional tool in Poland. 
Finally, the author comes to the conclusion that golf with its positive connotations 
represents huge promotional potential which – used properly – could strengthen the 
marketing activities and create a positive image of selected Polish regions.  
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Wstęp 

 
Nim karate uzyskało kształty, jakie dzisiaj znamy, sztuka ta była moderni-

zowana przez wieki. Karate jest sztuką walki, która wychowuje zarówno w sfe-
rze fizycznej przez „kulturę własnego ciała”, jak i w sferze psychicznej przez 
kontrolę własnych emocji. Współczesne karate jest dostosowane do bezpiecz-
nego nauczania wszechstronnej gimnastyki, obejmującej wszystkie aspekty 
usportowienia organizmu ludzkiego, trening umysłu oraz łatwą samoobronę. 
Usportowienie organizmu obejmuje wszystkie cechy motoryczne i psychiczne, 
dając równomierny wszechstronny rozwój-biopsychospołeczny. 

Karate może trenować każdy: począwszy od dzieci, a kończąc na starszych 
ludziach, mężczyźni i kobiety, grubi i chudzi, niscy i wysocy. Sztuki tej chętnie 
uczą się ludzie w każdym wieku. Karatecy odczuwają wpływ treningów w ży-
ciu codziennym – zyskują bardzo atrakcyjny, nowy ideał i cel swoich działań, 
pozytywne wzorce zachowań, według których chcą postępować. Karate wpływa 
na sferę fizyczną i psychiczną trenujących. Orientalne pochodzenie tej sztuki 
daje możliwość zaciekawienia europejskiego odbiorcy swoją nietypowością, 
wewnętrzną harmonią i wrażliwością. Śnieżnobiałe kimona oznaczają czystość 
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intencji trenującego, do czego się zobowiązuje każdy trenujący – ćwiczy, aby 
nauczyć się samoobrony i stosować ją tylko w chwilach zagrożenia własnego 
bezpieczeństwa. Opierając się na uniwersalnych wartościach, które niesie ze 
sobą sztuka walki karate, osiąga się cele wychowawcze wśród młodzieży oraz 
działa dla ogólnego dobra wszystkich ćwiczących. 

Oprócz celów wychowawczych karate pozwala osiągać także inne cele. Ta 
sztuka walki może być przyczynkiem do tworzenia produktów turystycznych, 
takich jak seminaria i turnieje na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Po-
zwala to na rozpropagowanie sztuk walki przez organizowanieh imprez, popula-
ryzację zdrowego i aktywnego trybu życia, promocję miejsca imprezy wśród 
przyjezdnych zawodników, trenerów oraz zaproszonych gości, uczestników 
imprezy i możliwość bezpośredniego uczestniczenia mieszkańców w widowi-
sku sportowym, które odbywa się w ich miejscu zamieszkania. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie imprez karate jako instrumentu pro-
mocji regionu organizowanych przez Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Ka-
rate (KS FSK) w Kowarach. Analizą objęto powiat jeleniogórski. Zakres cza-
sowy ograniczono do dwóch lat funkcjonowania badanego klubu sportowego. 
Ze względu na wielość zorganizowanych w tym czasie imprez sportowych, 
autorzy ograniczyli się do przedstawienia tylko tych, które mają największe 
znaczenie w promocji badanego powiatu. Są to mistrzostwa karate o randze 
krajowej i międzynarodowej, które dotyczą rywalizacji w karate shotokan. 

 
 

1.  Charakterystyka powiatu jeleniogórskiego 

 
Powiat jeleniogórski znajduje się w południowo-zachodniej części woje-

wództwa dolnośląskiego [Jelenia Góra..., 2005]. Od strony zachodniej do 
wschodniej graniczy z czterema powiatami: jaworskim, kamiennogórskim, 
lwóweckim i złotoryjskim. Południową granicę stanowi granica państwa z Re-
publiką Czeską, biegnąca szczytami Karkonoszy. Powiat jeleniogórski otacza 
z lewej i prawej strony miasto Jelenią Górę, która jest miastem na prawach po-
wiatu. W skład powiatu jeleniogórskiego wchodzą 4 miasta i 44 wsie. Admini-
stracyjnie jest on podzielony na 9 gmin; 4 miejskie (Karpacz, Kowary, Piecho-
wice, Szklarska Poręba) oraz 5 wiejskich (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, 
Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica). Obejmuje obszar 649 km², co sta-
nowi 3,25% powierzchni województwa dolnośląskiego [Plan reagowania..., 
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2003]. Powiat zamieszkuje 64 157 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi  
99 osób na km2 [Plan rozwoju..., 2004]. 
 
 

 
 
Mapa 1. Powiat jeleniogórski 

Źródło:  [Plan rozwoju..., 2004, s. 4]. 
 
 
Większość powierzchni powiatu zajmują tereny górskie i górzyste Sude-

tów Zachodnich, które obejmują cztery pasma górskie (Góry Izerskie, Góry 
Kaczawskie, Rudawy Janowickie i Karkonosze) okalające rozległą równinę – 
Kotlinę Jeleniogórską. Na części Karkonoszy znajduje się Karkonoski Park Na-
rodowy. Lasy i grunty leśne zajmują 48,4%, a użytki rolne – 34,4% powierzchni 
powiatu, z czego prawie połowa przypada na grunty orne. Na terenie powiatu 
znajduje się 58 rzek i potoków o łącznej długości 369 km, będących własnością 
państwa, przy czym jedynie odwadniane przez Izerę południowe stoki Wyso-
kiego Grzbietu w Górach Izerskich oraz tereny wschodnich Karkonoszy należą 
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do dorzecza Łaby, natomiast reszta powiatu znajduje się w zlewni rzeki Bóbr, 
w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Bóbr jest największą rzeką powiatu i na 
długości 28,5 km odcinkami przepływa przez północne tereny Kotliny Jelenio-
górskiej. Do większych dopływów Bobru, położonych całkowicie lub częścio-
wo na terenie powiatu, należą cieki Łomnica z Łomniczką i Jedlicą, Kamienna 
z Podgórną i Kamienną Małą oraz Kamienica. Dobrze rozwinięta sieć rzeczna 
oraz znacznie wyższe od średniej krajowej poziomy opadów atmosferycznych 
powodują, że obszar powiatu jest dość zasobny w wody powierzchniowe [Plan 
reagowania…, 2003]. 

Powiat jeleniogórski cechuje się klimatem umiarkowanie ciepłym i wil-
gotnym. Obszar powiatu wyróżnia się dużą zmiennością i niestałością pogody. 
Występuje tu duża rozpiętość średnich temperatur, zarówno dobowych jak 
i rocznych. Charakterystyczną cechą powiatu są występujące, szczególnie zimą, 
zjawiska inwersji, w wyniku której powietrze ochłodzone z powodu wypromie-
niowania ciepła z ziemi spływa ze zbocz górskich na dno Kotliny Jeleniogór-
skiej [Plan reagowania…, 2003]. 

Ziemia jeleniogórska jest zaliczana do najatrakcyjniejszych obszarów tury-
stycznych w Polsce. Wpływa na to wyjątkowe bogactwo cech naturalnych oraz 
różnorodność ofert turystycznych, które umożliwiają uprawianie turystyki 
w ciągu całego roku. Zagospodarowanie turystyczne sprzyja uprawianiu różno-
rodnych form turystyki, takich jak narciarstwo, zarówno biegowe jak i zjazdo-
we, wspinaczki górskie, jeździectwo, kolarstwo, szybownictwo, lotniarstwo, 
a także, choć w mniejszym stopniu, kajakarstwo. Dzięki rozwiniętej sieci szla-
ków rowerowych można bezpiecznie wędrować po Jeleniej Górze, a także po 
przepięknie położonym szlaku z Jeleniej Góry do Mysłakowic. Do uprawiania 
turystyki pieszej wytyczono w powiecie 558 km znakowanych szlaków tury-
stycznych [Plan rozwoju…, 2004].  

Karpacz i Szklarska Poręba to główne miasta wypoczynku i rekreacji, zali-
czane do najważniejszych w Polsce ośrodków wypoczynku i sportów zimo-
wych. W pozostałych gminach: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowi-
ce, Podgórzyn, Stara Kamienica, Kowary, Piechowice, również rozwija się 
agroturystyka, turystyka i rekreacja oparta na ciekawych walorach naturalnych: 
na dużej liczbie kompleksów leśnych, bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, róż-
norodności środowiska przyrodniczego, bogatej historii z dużą liczbą obiektów 
zabytkowych, co przedstawiono w tabeli 1. Znakomite i liczne zabytki architek-
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tury umacniają rangę regionu jako obszaru o wybitnych walorach turystycznych 
[Program ochrony..., 2003]. 

 
Tabela 1 

Ważniejsze obiekty zabytkowe w powiecie jeleniogórskim 

Obiekt zabytkowy Lokalizacja 
Kościół XVI w., ratusz XVIII w. Kowary 
Domy XIX w., kościół XIX w., pałac XIX w. Mysłakowice 
Pałac XVI, XVIII w. Bukowiec 
Zamek Bolczów XIV, XVI w. Janowice Wielkie 
Kościół XIII w. Karpacz Górny 
Zamek XVI, XVII, XIX w. Karpniki 
Pałac XVIII w. Łomnica 
Wieża mieszkalna obronna XVI w. Siedlęcin 
Pałac XVII, XIX, XX w., kościół XIV, XVI w. Wojanów 

Źródło: [Plan rozwoju…, 2004, s. 9]. 
 
 

2. Karate shotokan jako sport walki 

 
Za ojca współczesnego karate uważa się Gichina Funakoshi (1868–1957). 

Urodził się 28 kwietnia 1868 roku w Yamakawa-Cho, okręgu Shuri. F. Gichin 
często w dzieciństwie chorował i przysparzał tym wielu zmartwień rodzicom. 
Aby temu zapobiec i wzmocnić organizm, dziadek poprosił znanego w okolicy 
eksperta Shorei – Yasutsune Azato, by ten nauczał go swej sztuki. Częstym 
bywalcem w domu Azato był Anko Itosu, od którego G. Funakoshi pobierał 
nauki Shorin [Fechner, Ruciński, 1985]. Wkrótce sam został mistrzem i miał 
zaszczyt jako pierwszy zaprezentować swoje umiejętności w Japonii w latach 
1917 i 1922 na festynach sportowych organizowanych przez Ministerstwo Edu-
kacji. G. Funakoshi połączył techniki i kata okinawskich stylów shorin i shorei. 
W roku 1936 zmienił nazwę to-te (chińskie ręce) na japońską karate (puste rę-
ce). W latach trzydziestych ubiegłego wieku karate stało się na tyle popularne, 
że niemłody już G. Funakoshi nie mógł podołać obowiązkom. Musiał pracować 
z pomocą wyszkolonych instruktorów, a to z kolei spowodowało konieczność 
sformalizowania wymagań zdobywania kolejnych stopni, zasad zachowania się 
w dojo, jednolitości wykonywania kata, detali technicznych oraz wprowadzenia 
nowych zasad treningu według obowiązującego do dziś podziału: ćwiczeń pod-
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staw – kihon, form – kata, walki – kumie [Miłkowski, 1983]. Wcześniej karate 
nauczano tylko przez powtarzanie kata (form). 

Gichin Funakoshi nie stworzył własnego stylu, mimo że nazwa shotokan 
(świątynia/dom falującej sosny) przylgnęła do jego szkoły – tak nazwano budy-
nek, w którym nauczał. Nazwa pochodziła od pseudonimu literackiego Shoto 
(fale sosen), którym podpisywał się mistrz G. Funakoshi pod swoimi dziełami 
literackimi.  

Od początku istnienia karate niedopuszczalna była jakakolwiek rywaliza-
cja sportowa. Jeżeli już doszło do jakiegoś pojedynku, to tylko na śmierć i ży-
cie. Za życia Gichina Funakoshi nikt nie ośmielił się zorganizować zawodów 
sportowych karate, ponieważ wiedziano, że był temu przeciwny. Niektórzy 
adepci karate organizowali tak zwaną wymianę doświadczeń między szkołami. 
Każda taka „wymiana” kończyła się zazwyczaj ciężkimi kontuzjami, gdyż bra-
kowało sprecyzowanych reguł. 

Po śmierci G. Funakoshiego na czele JKA stanął Masatoshi Nakayama, 
który postawił sobie za główny cel wprowadzenie karate do dyscyplin sporto-
wych. Opracowano więc reguły rywalizacji sportowej, wyłączając techniki nie-
bezpieczne dla zdrowia, określając dozwolony kontakt w poszczególnych stre-
fach i tym samym minimalizując prawdopodobieństwo kontuzji. Stworzono 
dwie konkurencje: kata i kumite. Rywalizacja w kata polega na jak najdokład-
niejszym wykonaniu danej formy – ocenia się precyzję ruchów, rytm, skupie-
nie, wierność tradycji, z czasem określanej „baletem karate” ze względu na 
bezkontaktowość. Rywalizacja w kumite to walka według określonych reguł  
i w określonym czasie. M. Nakayama, chcąc zachować tradycyjny charakter 
walki karate – zakończyć starcie jednym ciosem – założył, że każda technika 
w zależności od sytuacji może być oceniona jako ta, która kończy walkę.  

W roku 1958 JKA uzyskało oficjalną akceptację ministerstwa edukacji.  
W tym samym roku związek zorganizował pierwsze japońskie mistrzostwa 
karate, które pomogły nadać tej sztuce status sportu wyczynowego [Nakayama, 
1999]. Szkolono instruktorów, a gdy ci osiągnęli stopień mistrzowski, byli de-
legowani do różnych krajów świata w celu nauczania karate. Z ogromnej liczby 
ćwiczących wybierano elitę sportową i intelektualną. Większość instruktorów 
na stałe została za granicą.  

W ciągu wielu lat powstały inne, mniej lub bardziej znane, organizacje ka-
rate. Zaniepokojeni tym faktem działacze japońscy, którym prymat w świato-
wym ruchu karate zaczął powoli wymykać się z rąk, zwołali w październiku 
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1970 roku do Japonii przedstawicieli ponad trzydziestu krajów z Azji, Europy, 
Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Efektem kilkudniowych obrad było 
powołanie Światowej Unii Organizacji Karate (World Union of Karate-do  
Organization), zrzeszającej cztery tradycyjne style karate: shotokan, goju-ryu, 
shito-ryu i wado-ryu [Fechner P., Ruciński, 1985]. Opracowano nowe przepisy 
rywalizacji sportowej ponad podziałami stylowymi. W roku 1993 na Mistrzo-
stwach Świata w Algierii zmieniono nazwę WUKO na WKF (World Karate 
Federation). Obecnie jest to największa organizacja karate na świecie, która 
zrzesza 180 państw, w tym 53 państwa z Europy. Głównym celem WKF jest 
włączenie karate do dyscyplin olimpijskich. 

W roku 1987, po śmierci M. Nakayamy, doszło do rozłamu w JKA (sama 
organizacja istnieje do dziś). Czołowi karatecy, na stałe osiedleni za granicą, nie 
chcieli wrócić do Japonii, ani nie mogli podporządkować się młodszym od sie-
bie, mniej wpływowym instruktorom. W konsekwencji doszło do kilku, a potem 
kilkunastu rozłamów [Miłkowski, 2008]. 

Obecnie adepci karate shotokan podzieleni są na trzy grupy: sportowców – 
startujących wyłącznie w WKF, tradycjonalistów – wiernych szkole Gichina 
Funakoshi, i „tych ze środka”, traktujących karate jako sport i sztukę. Spośród 
wielu organizacji shotokanu można wymienić pięć największych, najbardziej 
prestiżowych i prężnie działających na świecie: JKA (Japan Karate Associa-
tion), FSKA (Funakoshi Shotokan Karate Association), SKI (Shotokan Kara- 
te-do International), WSKA (World Shotokan Karate Association). 

 
 

3. Wybrane mistrzostwa karate na obszarze badanego powiatu 

 
Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate prowadzi zajęcia karate shoto-

kan na terenie powiatu jeleniogórskiego, czyli w Kowarach, Mysłakowicach 
i Jeleniej Górze. Klub organizuje imprezy sportowe mające ogromny wpływ 
na promowanie regionu w kraju i na świecie. Zawodnicy KS FSK osiągają bar-
dzo dobre wyniki sportowe w województwie dolnośląskim, Polsce i na świecie. 
Do głównych imprez zorganizowanych przez klub w latach 2008–2010 należą: 

a) Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA i Konferencja 
FSKA na temat 30 lat karate shotokan w Kowarach i regionie jelenio-
górskim 1979–2009 (MP 2009) [Sprawozdanie..., 2009]; 
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b) II Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA (MP 2010) 
[Sprawozdanie..., 2010a]; 

c) XII Mistrzostwa Świata Karate FSKA (MŚ 2010) [Sprawozdanie..., 
2010b]. 

Pierwszą z wymienionych zorganizowano w Kowarach. Cele, które przy-
świecały realizacji mistrzostw, były następujące: popularyzacja karate wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, wyłonienie najlepszych zawodników, zawodni-
czek i klubów, podnoszenie poziomu wyszkolenia zawodników oraz zdobywa-
nie doświadczeń w rywalizacji sportowej, popularyzacja zdrowego i aktywnego 
trybu życia, promocja regionu dolnośląskiego wśród przyjezdnych zawodni-
ków, trenerów oraz zaproszonych gości, uczestników imprezy, także pod kątem 
planowanych mistrzostw świata, popularyzowanie dalekowschodnich sportów 
walki, umożliwienie bezpośredniego uczestniczenia mieszkańców Kowar i re-
gionu dolnośląskiego w widowisku sportowym. 

Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA i Konferencja FSKA 
na temat 30 lat karate shotokan w Kowarach i regionie jeleniogórskim 1979 
–2009 zorganizowano w dniach 20–22.02.2008 roku przez Klub Sportowy Fu-
nakoshi Shotokan Karate. Wzięli w nich udział zawodnicy i szkoleniowcy 
z klubów z kraju i z zagranicy – ogółem ponad stu uczestników. Na mistrzostwa 
przybyli także kwalifikowani sędziowie FSKA. Przewodniczący Komisji Sę-
dziowskiej FSKA Poland Mirosław Adamowski – 6 DAN – był sędzią turnieju. 
Impreza trwała trzy dni – pierwszego dnia kluby załatwiały formalności zwią-
zane ze startem w turnieju i udziałem w konferencji. Drugiego dnia odbyły się 
eliminacje i finały kata, natomiast trzeciego – eliminacje i finały kumite. W cza-
sie trwania mistrzostw odbyła się konferencja FSKA, w której udział wzięli 
szkoleniowcy z przyjezdnych klubów i naukowcy związani z karate. Promocja 
imprezy oraz powiatu jeleniogórskiego rozpoczęła się z trzymiesięcznym wy-
przedzeniem. Wiązała się z reklamą w lokalnych mediach oraz zakupem odpo-
wiedniego wyposażenia do przeprowadzenia imprezy, w tym między innymi 
bannerów reklamowych. 

Kolejną imprezą były II Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan 
FSKA. Cele, które przyświecały realizacji mistrzostw, były takie same jak 
w poprzedniej edycji turnieju. Odbyły się one w dniach 26–28.02.2010 roku 
przez Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate. Wzięli w nich udział zawod-
nicy i szkoleniowcy z 33 klubów z kraju – ogółem ponad 380 uczestników. 
Podobnie jak w pierwszej edycji imprezy na mistrzostwa przyjechali wykwali-
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fikowani sędziowie FSKA. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej FSKA Po-
land Mirosław Adamowski – 6 DAN – był sędzią turnieju. Na czas trwania 
mistrzostw wypożyczono trzy maty (tatami). Impreza trwała trzy dni – pierw-
szego dnia trwały przygotowania do zawodów, kluby załatwiały formalności 
związane ze startem w turnieju oraz przeprowadzono kurs sędziowski FSKA. 
Analogicznie do poprzedniej edycji imprezy drugiego dnia odbyły się elimina-
cje i finały uczestników do szesnastego roku życia, natomiast trzeciego dnia – 
eliminacje i finały uczestników powyżej szesnastego roku życia. Startujący 
zawodnicy byli ubezpieczeni i w razie potrzeby objęci opieką lekarską. W mi-
strzostwach nagradzano trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji pucharami, 
medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Promocja imprezy oraz 
powiatu jeleniogórskiego rozpoczęła się 3 miesiące wcześniej. W dniach  
27–28.02.2010 roku imprezę transmitowano na żywo przez Internet na stronie 
internetowej www.fska.info i stronach portali turystycznych. 

Ostatnia z wymienionych imprez – XII Mistrzostwa Świata Karate FSKA 
– odbyła się w okresie od 1.06.2010 roku do 26.10.2010 roku. Założono osiąg-
nięcie następujących celów: przyjazd na imprezę zawodników ze wszystkich 
stron świata i wymiana doświadczeń kulturowych; uczestnictwo około 720 za-
wodników w XII Mistrzostwach Świata Karate FSKA oraz międzynarodowym 
seminarium z udziałem shihana Kennetha Funakoshi (10 DAN i senseia Kyle’a 
Funakoshi 7 DAN), wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek, drużyn 
i reprezentacji z różnych krajów świata, przeprowadzenie warsztatów trener-
skich dla grup ćwiczących z podziałem na poziom wyszkolenia; pasy kolorowe, 
pasy czarne, podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz zdobywanie doświadczeń 
w rywalizacji sportowej karateków uczestniczących w zawodach, podniesienie 
kwalifikacji trenerskich i dydaktycznych w prowadzeniu zajęć sportowych 
z zakresu sztuk walki, popularyzacja dalekowschodnich sportów walki,  
a w szczególności karate, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzacja 
zdrowego i aktywnego trybu życia, promocja regionu dolnośląskiego i zapo-
znanie przyjezdnych zawodników, trenerów oraz zaproszonych gości, uczestni-
ków imprezy z atrakcjami Dolnego Śląska, a w szczególności regionu Karkono-
szy, możliwość bezpośredniego uczestniczenia mieszkańców powiatu jelenio-
górskiego i regionu dolnośląskiego w widowisku sportowym, tj. w XII Mistrzo-
stwach Świata Karate FSKA, integracja społeczności lokalnej z przedstawicie-
lami innych krajów świata. 
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XII Mistrzostwa Świata Karate FSKA zostały zorganizowane w Kowarach 
i w Karpaczu w dniach 23–26.09.2010 roku przez Klub Sportowy Funakoshi 
Shotokan Karate. W tym okresie na zaproszenie KS FSK Karate przyjechali 
wybitni znawcy sztuk walki, szef światowej organizacji FSKA, Shihan Kenneth 
Funakoshi, 9 DAN, i Sensei Kyle Funakoshi, 6 DAN. W imprezie udział wzięli 
zawodnicy, szkoleniowcy i działacze z krajów Unii Europejskiej i byłego 
Związku Radzieckiego, oraz między innymi z Republiki Południowej Afryki, 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – ogółem ponad 1500 osób. 
Na mistrzostwa przyjechali także kwalifikowani sędziowie FSKA. Przewodni-
czący Komisji Sędziowskiej FSKA Poland Mirosław Adamowski – 6 DAN – 
był sędzią turnieju. Impreza trwała cztery dni. 

W ciągu pierwszych dwóch dni imprezy przeprowadzono na hali sporto-
wej (w pierwszym dniu – w Kowarach, a w drugim – w Karpaczu) seminarium 
szkoleniowe dla osób trenujących sztuki walki. Równolegle na hali sportowej 
rozpoczęły się przygotowania do zawodów, a kluby załatwiały formalności 
związane ze startem w turnieju. Tematyką seminarium było kata: Gojushiho 
sho, Unsu oraz kumite – dynamika poruszania się, kontrataki jednoczesne z blo-
kiem. W ramach seminarium karate przeprowadzono egzamin na stopnie mi-
strzowskie DAN (czarny pas) oraz kurs sędziowski FSKA, którego uczestnicy 
w wyniku zdanego egzaminu otrzymali międzynarodowe uprawnienia sędziow-
skie Funakoshi Shotokan Karate Association.  

W piątek, sobotę i niedzielę w nowo wybudowanej hali sportowej w Kar-
paczu przy szkole podstawowej odbyła się główna część imprezy. Uroczyste 
otwarcie mistrzostw uświetniły pokazy tańca nowoczesnego i karate. W trakcie 
ceremonii otwarcia shihan Kenneth Funakoshi otrzymał tytuł Kancho Hanshi 
i stopień 10 DAN od Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki, reprezentowanej 
przez sensei Gayle Hisae Ishii-Chang. W piątek przeprowadzono konkurencje 
drużynowe kata (kombinacja określonych ruchów) i kumite (wolna walka spor-
towa), a w sobotę i niedzielę toczyła się rywalizacja indywidualna. 

Szczegółowy program XII Mistrzostw Świata Karate FSKA, uwzględnia-
jący seminarium, rozesłano wraz z zaproszeniami do klubów z Polski należą-
cych do Polskiego Związku Karate i zaprzyjaźnionych klubów z zagranicy: 
z krajów Unii Europejskiej, USA, Rosji oraz krajów byłego Związku Radziec-
kiego. Promocja imprezy oraz powiatu jeleniogórskiego rozpoczęła się 2 lata 
wcześniej – na X Mistrzostwach Świata Karate FSKA w Jesolo we Włoszech 
w 2008 roku, na XI Mistrzostwach Świata Karate FSKA w Sun City w RPA 
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w 2009 roku oraz na mistrzostwach Polski karate FSKA, seminariach i lokal-
nych turniejach karate organizowanych na Dolnym Śląsku w latach 2008–2010. 
W ramach promocji stworzono i prowadzono stronę internetową z domenami 
www.fska.info, www.kowary-karpacz.pl, wydano płytę DVD i folder promują-
ce XII Mistrzostwa Świata Karate FSKA oraz Dolny Śląsk, a w szczególności 
powiat jeleniogórski, które rozdano uczestnikom imprezy i zainteresowanym 
nią osobom. Z okazji XII Mistrzostw Świata Karate FSKA zorganizowano tak-
że wystawę XXX lat karate shotokan w Kotlinie Jeleniogórskiej na Dolnym 
Śląsku. Otwarto ją 13.09.2010 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. 
Pamiątkowe foldery z ekspozycji rozdano uczestnikom wystawy i mistrzostw 
świata. 
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Rys. 1. Liczba zawodników startujących w poszczególnych imprezach 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
W ramach promocji XII Mistrzostw Świata prowadzono reklamę w me-

diach (prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz za pomocą telebimów) oraz zaku-
piono odpowiednie wyposażenie do przeprowadzenia imprezy (w tym m.in. 

MP 2009 MP 2010 MŚ 2010
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bannery reklamowe, maskotki, smyczki, torby, statuetki, puchary, dyplomy). 
W związku z imprezą wykonano pamiątkowe torby, maskotki, smyczki i ko-
szulki. Przebieg imprezy transmitowano na żywo przez sieć Internet na stronach 
internetowych www.fska.info, www.kowary-karpacz.pl, w serwisach turystycz-
nych, na portalach internetowych gmin powiatu jeleniogórskiego oraz na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Nadzór 
naukowy nad imprezą sprawowali naukowcy z wrocławskich uczelni: Akademii 
Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przy-
rodniczego i Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 
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Rys. 2. Liczba osób startujących w poszczególnych imprezach 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Na rysunku 2 przedstawiono liczbę zawodników startujących w poszcze-

gólnych imprezach, która wykazuje trend rosnący. Sondaż przeprowadzony 
przez autorów z właścicielami pensjonatów powiatu jeleniogórskiego wykazał 
że w okresie mistrzostw odnotowano obrót porównywalny ze szczytem sezonu 
wakacyjnego. Na pytanie, jak pan/pani ocenia obrót w swoim lokalu w czasie 
mistrzostw Polski i świata w karate zorganizowanych w latach 2009–2010 

MP 2010 MŚ 2010MP 2009
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w powiecie jeleniogórskim, zdecydowana większość respondentów (65%) od-
powiedziała, że obrót był większy, 25%, że zbliżony, a pozostali, że mniejszy. 
Z przeprowadzonego sondażu wynika, że niektóre bary i obiekty noclegowe na 
terenie powiatu musiały w czasie organizowanych imprez wydłużyć godziny 
handlu, żeby sprostać wymaganiom klientów, podobnie jak w szczytowych 
dniach sezonu letniego. Większy obrót spowodował także zwiększone zaopa-
trzenie lokali w tych dniach. 

 
 

Zakończenie 

 
Imprezy karate zorganizowane przez Klub Sportowy Funakoshi Shotokan 

Karate w Kowarach, takie jak Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan 
FSKA i konferencja FSKA na temat 30 lat karate shotokan w Kowarach i re-
gionie jeleniogórskim 1979–2009 (MP 2009), II Otwarte Mistrzostwa Polski 
Karate Shotokan FSKA (MP 2010), XII Mistrzostwa Świata Karate FSKA  
(MŚ 2010), przyczyniły się do promocji powiatu jeleniogórskiego. O wydarze-
niach tych informowano w telewizji, radiu i prasie. Dwie z omawianych imprez 
były transmitowane on-line przez Internet na wielu portalach. 

Promocję imprez i powiatu jeleniogórskiego prowadzono przez 2 lata tak-
że przez kontakty interpersonalne: na X Mistrzostwach Świata Karate FSKA 
w Jesolo we Włoszech w 2008 roku, na XI Mistrzostwach Świata Karate FSKA 
w Sun City w RPA w 2009 roku oraz na Mistrzostwach Polski Karate FSKA, 
seminariach i lokalnych turniejach karate organizowanych na Dolnym Śląsku. 
Stworzono i prowadzono stronę internetową z domenami www.fska.info, 
www.kowary-karpacz.pl, wydano płytę DVD i folder promujący XII Mistrzo-
stwa Świata Karate FSKA i Dolny Śląsk. Z okazji XII Mistrzostw Świata Kara-
te FSKA zorganizowano także wystawę XXX lat karate shotokan w Kotlinie 
Jeleniogórskiej na Dolnym Śląsku. Skuteczność działań promocyjnych potwier-
dza rosnąca liczba zawodników startujących w poszczególnych imprezach. Po-
nadto respondenci stwierdzili, że w okresie mistrzostw odnotowano obrót po-
równywalny ze szczytem sezonu wakacyjnego. 

 
 
 
 



214 Zbigniew Piepiora, Paweł Piepiora 

 

Literatura 

 
Fechner P., Ruciński M., Karate – pokonać siebie, Wydawnictwo Sport i Turystyka, 

Warszawa 1985. 
Jelenia Góra. Informator gospodarczy, Wydawnictwo CITiK, Jelenia Góra 2005. 
Mazurski K.R., Geografia turystyczna Sudetów, Wydawnictwo Sudety, Wrocław 2003. 
Miłkowski J., Encyklopedia sztuk walki, Wydawnictwo Algo, Toruń 2008. 
Miłkowski J., Karate – wiadomości podstawowe, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Warszawa 1983. 
Nakayama M., Dynamiczne karate, Wydawnictwo Diamond Books, Bydgoszcz 1999. 
Plan reagowania kryzysowego powiatu jeleniogórskiego, Starostwo Powiatowe w Jele-

niej Górze, Jelenia Góra 2003. 
Plan rozwoju lokalnego powiatu jeleniogórskiego na lata 2004–2006, Załącznik do 

uchwały nr XXI/123/04 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2004, Sta-
rostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, lipiec 2004. 

Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego, red. Z. Kurkowska, Starostwo 
Powiatowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, wrzesień 2003. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego II Otwarte Mistrzostwa Pol-
ski Karate Shotokan FSKA w okresie od 15.02.2010 roku do 05.03.2010 roku,  
KS FSK, Kowary 2010a. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Otwarte Mistrzostwa Polski 
Karate Shotokan FSKA i konferencja FSKA na temat „30 lat karate shotokan 
w Kowarach i regionie jeleniogórskim 1979–2009” w okresie od 20.02.2009 roku 
do 22.02.2009 roku, KS FSK, Kowary 2009. 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego XII Mistrzostwa Świata Ka-
rate FSKA w okresie od 1.06.2010 roku do 26.10.2010 roku, KS FSK, Kowary 
2010b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mistrzostwa w karate jako przykład imprezy promującej powiat… 

 

215 

 

THE KARATE CHAMPIONSHIP AS AN EXAMPLE  

OF THE EVENT PROMOTIG THE JELENIA GÓRA COUNTY  

(NUTS 4) 

 
 

Summary 
 
The karate events organized by the Funakoshi Shotokan Karate Sport Club  

(KS FSK) in Kowary are presented in the article as an instrument of promoting the 
region. The spatial range of the analysis embraces the Jelenia Góra county (NUTS 4). 
The time period was enclosed to two years of functioning of the examined sport club. 
Regarding on many organized sport events in his time period, authors present only 
chosen events which have the key meaning for the promotion of examined county. 
These events are the national and international karate championships which are realized 
during the competition in karate shotokan. 

 
Translated by Zbigniew Piepiora, Paweł Piepiora 
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ROLA SPORTU W PROMOCJI MIAST 
 
 
 

1. Istota i cele marketingu terytorialnego 

  
Pogłębienie zainteresowań marketingu jako nauki oraz nasilenie rywaliza-

cji między jednostkami przestrzenno-administracyjnymi spowodowały wy-
odrębnienie się nowego nurtu, tak zwanego marketingu miejsca (marketing 
place’s), nazywanego w języku polskim marketingiem terytorialnym lub komu-
nalnym. Według tej koncepcji, miasta i regiony zaspokajają potrzeby swoich 
klientów (mieszkańców, turystów, inwestorów itp.), racjonalnie wykorzystując 
wszystkie posiadane zasoby. W podejściu marketingowym jednostek osadni-
czych założono zatem rozpoznawanie oraz przewidywanie zmian w preferen-
cjach odbiorców oraz pobudzanie i kreowanie potrzeb [Szromnik, 2006, s. 36].  

Działania w ramach marketingu terytorialnego służą kształtowaniu postaw, 
opinii oraz sposobów zachowania się odbiorców. Wśród jego głównych celów 
strategicznych można wyróżnić następujące: 

a) rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publicz-
ne, z których korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców i podmioty 
gospodarcze; 

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, gminy i jednostek lo-
kalnych; 
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c) podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji regionów, rejonów, miast  
i gmin wiejskich w ich wzajemnym współzawodnictwie [Szromnik, 
2007, s. 23]. 

Kompleksowe wykorzystanie narzędzi marketingowych umożliwia realizację 
zadań stawianych przed jednostkami przestrzenno-organizacyjnymi, przyczy-
niając się do wzrostu ich konkurencyjności.  

Działania marketingu terytorialnego są skierowane do wewnątrz i na ze-
wnątrz miasta czy regionu. Adresatami działań wewnętrznego marketingu tery-
torialnego są mieszkańcy danego obszaru oraz organizacje działające na jego 
terytorium, a zatem grupy osób i instytucji trwale związanych z jednostką osad-
niczą. Zalicza się do nich również pracowników organów władz samorządo-
wych. Zaspokajanie potrzeb adresatów wewnętrznych to nadrzędny cel marke-
tingu terytorialnego, a ich zadowolenie i rozwój są swoistym miernikiem dzia-
łalności miasta czy regionu. Dla zapewnienia dopływu kapitału, technologii czy 
siły roboczej jednostki osadnicze dbają również o swoich klientów zewnętrz-
nych, którymi są inne jednostki terytorialne, osoby lub instytucje krajowe bądź 
zagraniczne. Marketing terytorialny ukierunkowany zewnętrznie ma za zadanie 
stymulowanie procesów wymiennych między miastami i regionami [Szromnik, 
2007, s. 48–49]. Na potrzeby niniejszego artykułu rozważania dotyczące marke-
tingu komunalnego zawężono do zagadnień związanych z marketingiem miej-
skim.  

 
 

2. Koncepcja marketingu miast 

  
Jednostki przestrzenno-organizacyjne wytwarzają różnego rodzaju produk-

ty i usługi służące do zaspokojenia potrzeb konsumentów rynków lokalnego 
i zewnętrznego. Podobnie jak przedsiębiorstwa są one zmuszone konkurować 
o inwestorów i kapitał z innymi ośrodkami. Marketing miejski to zatem zorien-
towany rynkowo sposób zarządzania miastem, prowadzący do zaspokojenia 
obecnych i przyszłych potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych [Mar-
kowski, 2006, s. 91]. Działania podejmowane w jego ramach służą: 

– rozpoznaniu potrzeb i wielkości popytu konsumentów na określone do-
bra miejskie oraz stymulowaniu tych potrzeb, 

– kształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta, 
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– kreowaniu produktów miejskich, 
– zachęceniu do ich zakupu [Markowski, 2006]. 

Wzmacnianie bazy ekonomicznej oraz zwiększanie dochodów budżetowych 
jest przejawem skuteczności działań podejmowanych przez władze samorządo-
we w ramach marketingu miasta. 

Dobra miejskie mogą mieć postać zarówno dóbr materialnych, jak i niema-
terialnych, związanych z działalnością i rozwojem miasta (np. atrakcyjność 
turystyczna, oferty lokalizacyjne, nieruchomości), a ich natura jest uzależniona 
od wielkości danej jednostki osadniczej. Produktem miejskim jest zatem zbiór 
korzyści i udogodnień dostępnych mieszkańcom, ofert dla inwestorów czy 
atrakcji dla turystów [Czornik, 2000, s. 28–29]. T. Markowski [2006, s. 95] 
zauważa, że samo miasto jest charakterystycznym złożonym, megaproduktem, 
czyli „wzajemnie powiązaną i ustrukturalizowaną formę produktów material-
nych i niematerialnych, dostępnych dla różnych jego użytkowników, które przy 
okazji konsumpcji poszczególnych produktów pozwalają na uzyskanie dodat-
kowej korzyści”. Wśród elementów megaproduktu można wyróżnić między 
innymi wizerunek miasta, jego kulturę, klimat przedsiębiorczości czy system 
komunikacyjny i jakość zagospodarowania. Szczególną rolę odgrywa wizeru-
nek, wpływający na odbiór megaproduktu jako całości.  

 
 

3. Kształtowanie wizerunku miasta  

  
Różnorodna oferta użyteczności proponowanych przez jednostki osadnicze 

mieszkańcom, firmom prowadzącym działalność na ich terenie oraz inwestorom 
bez wątpienia przekłada się na dobry wizerunek tych miejsc i przyczynia się 
również do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej miast. Wizerunkiem jest spo-
sób postrzegania jednostki terytorialnej, opinia o niej, jej wyobrażenie w świa-
domości mieszkańców, potencjalnych inwestorów czy turystów [Bosiacki, 
Śniadek, 2011, s. 351]. Pozytywny odbiór w otoczeniu wewnętrznym i ze-
wnętrznym decyduje o popularności danej jednostki jako miejsca zamieszkania, 
podjęcia nauki czy lokowania inwestycji [Łuczak, 2006, s. 168]. Należy jednak 
podkreślić, że najważniejszym warunkiem uzyskania aprobaty adresatów ze-
wnętrznych jest zjednanie przychylności mieszkańców i lokalnych przedsię-
biorców, którzy są najlepszymi ambasadorami miasta. Poczucie przynależności 
do danego miejsca, zadowolenie z prowadzonych przez samorząd działań i wy-
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soka jakość życia sprawiają, że pozytywny wizerunek jednostki osadniczej od-
działuje także na otoczenie zewnętrzne.  

Obraz jednostki osadniczej wśród interesariuszy jest wynikiem oddziały-
wania wielu zmiennych o różnym charakterze i znaczeniu. Istotne są czynniki 
związane z grupami odniesienia (np. percepcja, styl życia, osobowość, wy-
kształcenie czy wcześniejsze doświadczenia związane z danym ośrodkiem) oraz 
działania podejmowane przez miasto w celu kształtowania wizerunku (np. prze-
kazy informacyjne z mass mediów) [Łuczak, 2006, s. 169]. Niebagatelną rolę 
odgrywa także działalność na danym obszarze uznanych przedsiębiorstw lub 
różnego rodzaju organizacji, na przykład kulturalnych czy sportowych. Wizeru-
nek miasta wytworzony w świadomości odbiorcy jest subiektywny, a o jego 
wydźwięku często decydują nieracjonalne względy, w związku z tym nie może 
być w pełni kontrolowany. Władze lokalne dysponują jednak narzędziami 
umożliwiającymi nie tylko eliminowanie różnic między tożsamością jednostki 
a jej wizerunkiem, ale również jego aktywne kształtowanie.  

Wizerunek pełni wiele funkcji, jest między innymi nośnikiem charakteru 
miasta, czynnikiem wpływającym na decyzje alokacyjne, różnicującym jed-
nostki osadnicze lub stymulującym rozwój gospodarki lokalnej. Ponadto przy-
czynia się do wzrostu zainteresowania miastem i jego produktami [Łuczak, 
1999, s. 45–46]. Efektywne funkcjonowanie jednostki osadniczej wymaga za-
tem troski o spójny i pozytywny odbiór jej działań przez otoczenie.  

 
 

4. Działania promocyjne miast  

  
Realizacja strategii rozwoju miasta jest wspomagana przez wykorzystanie 

odpowiedniej kompozycji narzędzi marketingowych, w szczególności instru-
mentów promocyjnych, mających pozyskać klientów dla produktu oferowanego 
przez dane miejsce. Promowanie dóbr miejskich polega na ogół na kształtowa-
niu pozytywnego wizerunku – ukazaniu walorów lokalizacyjnych, ekonomicz-
nych, przyrodniczych i kulturalnych [Markowski, 2006, s. 101]. Jednostki tery-
torialne, podobnie jak przedsiębiorstwa i inne organizacje, mają szeroki wach-
larz narzędzi promocyjnych. Korzystają zatem z reklamy prasowej, radiowej 
i telewizyjnej. Dużą popularnością cieszą się także działania z dziedziny public 
relations.  
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Sport to doskonałe narzędzie komunikacji z otoczeniem ze względu na swój 
emocjonalny, uniwersalny charakter, prostotę przekazu i skojarzeń oraz wielo-
płaszczyznowość odbioru i uczestnictwa [Matecki, Semrau, 2006, s. 212–213]. 
Wykorzystanie sportu jako instrumentu promocji miasta może być realizowane 
z pomocą: 

– klubów sportowych działających na danym terenie, 
– organizowanych wydarzeń sportowych, 
– znanych zawodników pochodzących z miasta lub uprawiających sport 

na jego terenie, 
– lokalnej „atmosfery sportowej”, wyrażającej się w zaangażowaniu 

mieszkańców w sport i utożsamianiu się z miastem jako kibice [Bo-
siacki, Śniadek, 2011, s. 352]. 

Wśród wymienionych aspektów szczególne miejsce zajmują wydarzenia 
sportowe (tzw. eventy) oraz prężnie działające kluby. Eventy dostarczają mia-
stom wielu korzyści ekonomicznych, politycznych, turystycznych, społecznych 
i kulturowych. Z tego względu jednostki terytorialne silnie konkurują o organi-
zację ważnych wydarzeń o różnym charakterze, między innymi imprez sporto-
wych. Miasta będące gospodarzami mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub 
innych rozgrywek o charakterze ogólnopolskim czy międzynarodowym zyskują 
rozgłos medialny, promocję danego miejsca oraz wzrost przychodów związa-
nych z turystyką. Ponadto atrakcyjne eventy i wyniesione z nich pozytywne 
doświadczenia budują lojalność uczestników do danego miejsca, którzy stają się 
doskonałymi ambasadorami miasta-gospodarza [Florek, Proszowska-Sala, 
2010, s. 205]. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w przypadku pozytywnego 
odbioru wydarzenia mieszkańcy czują się bardziej związani z miastem, co 
wpływa na jego lepszy wizerunek. Należy podkreślić, że niezwykle ważnym 
aspektem przy podejmowaniu decyzji o organizacji eventu jest analiza zbieżno-
ści wizerunku i komponentów wydarzenia z wizerunkiem miasta-gospodarza 
[Florek, Insch, 2008, s. 12]. 

Działalność klubów sportowych może być bardzo skuteczną formą promo-
cji miasta, zwłaszcza w przypadku osiągania przez nie sukcesów na arenie kra-
jowej czy międzynarodowej. Umiejętne wykorzystanie dobrych wyników spor-
towych lub budzących pozytywne skojarzenia klubów kibica w celach promo-
cyjnych jednostki terytorialnej może wpłynąć na wzrost zainteresowania mia-
stem, a co za tym idzie, na zwiększenie liczby turystów czy firm chcących za-
inwestować na danym terenie.  
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5.  Promocja przez sport na przykładzie Poznania  

 
Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, zjednywanie opinii pub-

licznej dla jego aktywności czy działania służące pozyskiwaniu inwestorów 
mogą mieć różne formy. W ostatnich latach na popularności zyskało czerpanie 
korzyści promocyjnych z działalności sportowej danej jednostki terytorialnej. 
Miasta podkreślają zaangażowanie w rozwój obiektów sportowych, propago-
wanie zdrowego, aktywnego stylu życia i wspieranie lokalnych klubów sporto-
wych. Dzięki tym działaniom udaje im się zyskać rozgłos i przyciągnąć uwagę 
potencjalnych klientów. Jednym z takich miast jest Poznań, który „stawia na 
sport”. 

Sport to ważny obszar aktywności włodarzy Poznania. W każdym roku 
ponad 6% budżetu miasta jest przeznaczane na kulturę fizyczną, co sprawia, że 
Poznań dorównuje pod tym względem średniej unijnej [Bąk, 2010, s. 29]. Wy-
datki na kulturę fizyczną należą do najwyższych w kraju – 410 mln zł, co sta-
nowi 12,3% budżetu miasta. Z Poznaniem może konkurować jedynie Warszawa 
– również 410 mln zł, jednak jest to zaledwie 3,3% całego budżetu stolicy [Bo-
siacki, Śniadek, 2011, s. 354]. Pieniądze są wydatkowane na inwestycje w in-
frastrukturę rekreacyjno-sportową, polepszanie warunków do uprawiania róż-
nych dyscyplin czy organizację ważnych wydarzeń sportowych. W przyjętej 
11 maja 2010 roku uchwale Rady Miasta Strategia rozwoju miasta Poznania do 
2030 roku jako jeden z celów strategicznych wymieniono zwiększenie znacze-
nia miasta jako ośrodka sportu. Bez wątpienia jest to dowód na to, jak ważne 
miejsce zajmuje sport w dalszym rozwoju Poznania. Nie bez znaczenia są rów-
nież wojewódzkie środki finansowe przeznaczane na wspieranie klubów, stowa-
rzyszeń czy pojedynczych sportowców. W roku 2005 marszałek województwa 
wielkopolskiego jako pierwszy w kraju podpisał trzyletnie umowy o współpra-
cy ze stowarzyszeniami sportowymi. Kolejne umowy sygnowano w 2008 roku, 
co zapewniło stowarzyszeniom kontynuację ich działań [Wiktor, 2010, s. 8]. 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowuje również organizację 
imprez o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim czy subre-
gionalnym oraz remonty i doposażenie bazy klubowej [Wiktor, 2010, s. 15–17]. 

Silna pozycja Poznania jako miasta „stawiającego na sport” nie jest tylko 
i wyłącznie rezultatem działań administracji samorządowej. Dobre wyniki osią-
gane przez miejscowe kluby sportowe (KKS Lech Poznań, PBG Basket czy 
AZS INEA) bez wątpienia przyczyniają się do kształtowania wizerunku miasta 
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jako ważnego ośrodka sportu. KKS Lech Poznań stał się wręcz sportową wizy-
tówką Poznania. Co prawda, tegoroczne wyniki ligowe „Kolejorza” nie są 
w pełni satysfakcjonujące, jednak występ w fazie pucharowej Ligi Europejskiej 
należy zaliczyć do sukcesów tego klubu. Zainteresowanie Lechem i Poznaniem 
w czasie rozgrywek wpłynęło na skuteczną promocję zarówno w kraju jak i za 
granicą.  

Dzięki dobrej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej (m.in. Stadion Miej-
ski, Tor Regatowy Malta, Tor Poznań, Arena) można tu organizować ważne 
wydarzenia sportowe. W ostatnich latach Poznań był gospodarzem między in-
nymi Ligi Światowej w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Wyścigu Kolarskiego Tour 
de Pologne, Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn Eurobasket 2009, 
Mistrzostw Świata w Wioślarstwie, Turnieju Reprezentacji Narodowych w Pił-
ce Ręcznej czy Mistrzostw Świata w Kajakarstwie [Bąk, 2010, s. 30]. Kiedy 
Polska i Ukraina starały się o prawa do organizacji mistrzostw Europy w piłce 
nożnej, Poznań zintensyfikował swoje działania, by stać się jednym z miast- 
-gospodarzy tej imprezy (m.in. kampania promocyjna „Mistrzostwa Europy 
w Poznaniu – Jestem Za”). Dzięki tym staraniom zmodernizowany Stadion 
Miejski, użytkowany obecnie głównie przez KKS Lech Poznań, stanie się areną 
mistrzowskich rozgrywek.  

Skuteczność działań promocyjnych ze sportem w tle można analizować na 
różnych płaszczyznach, badając między innymi motywację turystów do odwie-
dzania określonego miejsca, skojarzenia wywoływane z nazwą miasta, często-
tliwość goszczenia imprez o charakterze międzynarodowym czy wzrost zainte-
resowania inwestorów zewnętrznych. Zdaniem autorki, w ocenie przyjętej stra-
tegii promocji niezwykle istotna jest analiza wizerunku Poznania w mediach. 
Przygotowany przez Press Service Monitoring Mediów raport Stolice regionów. 
Analiza wizerunku miast wojewódzkich w mediach za 2008 rok, w którym ana-
lizie poddano informacje pochodzące z monitoringu ponad 1000 tytułów prasy 
ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej oraz specjalistycznej, przyniósł ciekawe 
rezultaty. Stolice regionów przyjęły różne strategie promocji w mediach. We-
dług przygotowanego raportu, najlepszym sposobem na reklamę miasta okazało 
się inwestowanie w dobrą drużynę sportową, gdyż informacje związane z wyni-
kami sportowymi pozwalały na pojawienie się w mediach regionalnych i ogól-
nopolskich [Press Service, 2009, s. 4]. Dotyczyło to głównie drużyn piłki noż-
nej (Lecha Poznań, Widzewa Łódź, Wisły Kraków, Cracovii, Polonii i Legii) 
i komunikatów związanych z wynikami, transferami czy kontuzjami zawodni-
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ków. Ponadto szeroko komentowano również imprezy sportowe odbywające się 
na terenie regionalnych stolic. Należy jednakże zwrócić uwagę, że o ile dobre 
wyniki sportowe lokalnych drużyn mogą przynieść miastu pozytywny rozgłos, 
o tyle wzmianki w prasie o zamieszkach pod stadionem, ustawianiu meczów 
czy rasistowskich zachowaniach kibiców negatywnie wpływają na jego wizeru-
nek.  

W rankingu najczęściej opisywanych przez prasę miast Poznań z roczną 
liczbą artykułów 122 tys. uplasował się na trzeciej pozycji w rankingu stolic 
regionów, za Warszawą – ponad 250 tys., i Krakowem – 129 tys. [Press Servi-
ce, 2009, s. 8]. Ponadto wielkopolska stolica zajęła trzecie miejsce pod wzglę-
dem kontaktu czytelnika z nazwą miasta – 243 razy. Dla porównania, pierwsza 
na liście Warszawa zanotowała ponad 700 takich kontaktów, a drugi Kraków 
około 300. Gdyby Poznań miał zapłacić za powierzchnię reklamową związaną 
z ekspozycją swojej nazwy, musiałby wydać 1,7 mld zł [Press Service, 2009, 
s. 9]. Trudno zatem zbagatelizować taką darmową formę promocji, pamiętając 
jednocześnie o jej potencjalnych zagrożeniach.  

Wśród publikacji prasowych dotyczących Poznania przeważa tematyka 
sportowa (39% wszystkich publikacji), kolejne miejsce (ponad dwukrotnie słab-
szy wynik), zajmują informacje związane z biznesem (16%). Znaczna część 
komunikatów zamieszczonych w prasie w 2008 roku (ok. 1500 miesięcznie) 
dotyczyła drużyny KKS Lech (relacje z meczów, komentarze wyników). Infor-
macje były publikowane zarówno w prasie ogólnopolskiej, jak i regionalnej. 
Ten wysoki wynik „Kolejorz” zawdzięczał dobrej postawie w rozgrywkach 
o Puchar UEFA, niezwykle istotna była również dobra postawa kibiców [Press 
Service, 2009, s. 5]. Bez wątpienia wpłynęło to na umocnienie pozytywnego 
wizerunku Poznania. Poza piłką nożną prasa podejmowała także temat corocz-
nego poznańskiego maratonu, gromadzącego na starcie tysiące biegaczy. Rok 
2008 był szczególny, gdyż wśród uczestników znalazł się olimpijczyk Robert 
Korzeniowski, co zwiększyło zainteresowania mediów samym wydarzeniem 
[Press Service, 2009, s. 6]. Duża liczba publikacji (zwłaszcza regionalnych) 
dotyczyła opóźnień związanych z budową Term Maltańskich i modernizacji 
Stadionu Miejskiego. Informowano o postępach prac i chwalono tempo wyko-
nywanych robót [Press Service, 2009].  

Rozgłos medialny ma nie tylko pozytywne konsekwencje, ale również ne-
gatywne. Publikacje mogą dotyczyć kwestii, którymi miasto się szczyci, oraz 
takich, które chce ukryć. Wydarzenia związane ze sportem w większości przy-
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padków działają na korzyść Poznania, lecz niestety, pojawiają się także komu-
nikaty, których miasto wolałoby uniknąć. W roku 2010 KKS Lech w ostatniej 
kolejce rundy wiosennej zapewnił sobie tytuł mistrza Polski. Zaciekła rywaliza-
cja do samego końca rozgrywek budziła, rzecz jasna, zainteresowanie mediów. 
Po zdobyciu mistrzostwa piłkarze i kibice świętowali sukces na Starym Rynku 
w Poznaniu. W trakcie zorganizowanej przez fanów „Kolejorza” fety ucierpiały 
zabytkowe pomniki. Media donosiły o chuligańskim zachowaniu kibiców  
i dewastacji Starego Rynku. Niestety, znacznie mniej miejsca poświęcono zor-
ganizowanej przez członków stowarzyszenia „Wiara Lecha” zbiórce na reno-
wację uszkodzonych pomników. Kibice potępili chuligańskie zachowania 
i zapewnili potrzebne fundusze, mimo że nie ponosili winy za zaistniałą sytua-
cję [Rogala, 2011, s. 147–148; www.wiaralecha.pl]. Wizerunek miasta mógł 
zatem ucierpieć na skutek chuligańskiego wybryku, jednak odpowiedzialna 
postawa fanów „Lecha” znacznie zminimalizowała te straty. Kolejnym przykła-
dem informacji o charakterze sportowym, które początkowo przysparzały Po-
znaniowi splendoru, by później nadszarpnąć jego image, były artykuły związa-
ne z modernizacją Stadionu Miejskiego na Euro 2012. Prace budowlane w sto-
licy Wielkopolski przebiegały sprawnie, obiekt był oddany do użytku jako 
pierwszy w Polsce (por. kampania promocyjna „A nam już trawa rośnie. Jesteś-
my gotowi na Mistrzostwa 2012” z 2010 r.). Po kilku meczach okazało się, że 
są problemy z nawierzchnią, która była już kilka razy wymieniana. To, co miało 
przysporzyć Poznaniowi pozytywnego rozgłosu, stało się przyczynkiem do 
dyskusji medialnej na temat niegospodarności włodarzy miasta i błędnych de-
cyzji podejmowanych w kontekście przebudowy stadionu.  

 
 

Zakończenie 

  
Doniosłe wydarzenia sportowe, prężna działalność klubów i stowarzyszeń 

na danym terenie czy obecność uznanych zawodników w życiu jednostki teryto-
rialnej są bez wątpienia czynnikami wpływającymi na pozytywny wizerunek 
miasta w jego otoczeniu i jako takie, powinny być wykorzystywane w celach 
promocyjnych. Umiejętne nagłaśnianie sukcesów, inwestowanie w rozwój róż-
nych dyscyplin sportowych czy modernizowanie infrastruktury rekreacyjno- 
-turystycznej może być bowiem źródłem przewagi konkurencyjnej. Przykład 
Poznania „stawiającego na sport” pokazuje, że obrana przez miasto strategia 
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dostarcza korzyści natury ekonomicznej, społecznej oraz medialnej i wizerun-
kowej. Promując miasto za pomocą sportu, należy zawsze pamiętać o zagroże-
niach, jakie ze sobą niesie.  
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THE ROLE OF SPORT IN TOWNS PROMOTION 

 
 

Summary 
 

Managing a town or a region is a complex task whose results concern different 
groups of interest and contribute to achieving particular benefits. The precedent goal of 
local authorities’ activity is a development of a specific place, considered through: 
the growth of economic performance, the modernization of infrastructure, the incre-
ase in the number of educational establishments or percentage of people who want to 
settle down in a given area. The development is conditioned on many factors which can 
be induced by competent town or region promotion. Sport, as the sphere of human 
activity full of various emotions, is more frequently used by local authorities in this 
area. The reflections of the following paper aim at presenting the usage of sport in 
promotional campaigns and indicating the increasing role of sport events in creating the 
positive town image. 

  
Translated by Anna Rogala 
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1. Rola turystyki w rozwoju przestrzeni miejskiej 

 
Turystyka, fenomen społeczny, ekonomiczny, kulturowy XX wieku, dy-

namicznie rozwijający się w XXI wieku, jest szansą rozwoju miast i regionów, 
której nie można przecenić. Strategia rozwoju turystyki opracowywana jest na 
poziomie centralnym (Strategia rozwoju turystyki 2007–2013, Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy;, Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki; Marketingowa strategia Polski w zakresie turystyki na lata 
2008–2015, Polska Organizacja Turystyczna)1. 

Do rozwoju turystyki dużą wagę przywiązuje się również na poziomie re-
gionalnym. W województwie wielkopolskim, podobnie jak w każdym z 16 pol-
skich województw, powstają strategie rozwoju turystyki na kolejne lata. 
W ostatnim, aktualnym dokumencie Strategia rozwoju turystyki w wojewódz-
twie wielkopolskim, przygotowanym przez Wielkopolską Organizację Turys-
tyczną i Instytut Turystyki, analizowany jest obecny stan turystyki oraz wska-

                                                           
1  Są to przykłady strategicznych dokumentów dla rozwoju turystyki, tworzonych przez 

instytucje, które zajmują się bądź zajmowały rozwojem turystyki. Turystyka jest zjawiskiem 
interdyscyplinarnym, łączącym wiele dziedzin, ale również z wielu dziedzin korzysta, jeśli cho-
dzi o zaplecze organizacyjne, materialne czy koncepcyjne, stąd wielość instytucji i ich różnorod-
ny charakter, które mają wpływ na rozwój turystyki w Polsce. 
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zywane kierunki i możliwości rozwoju, diagnozowane mocne strony i szanse, 
ale również zagrożenia i słabe strony. 

Turystyka tak naprawdę zaczyna się na poziomie lokalnym. Tu, w po-
szczególnych miejscowościach i miastach, na podstawie istniejących walorów 
o różnym charakterze fizycznie powstaje produkt turystyczny. Rozwój turystyki 
jest ważnym punktem w Strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030, 
w której zapisano „zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu” jest celem strategicznym nr 2 [Strategia rozwoju...].  

Trudno być obojętnym na zjawisko, jakim jest turystyka, zwłaszcza  
w kontekście jej dynamicznego rozwoju, który przedstawiono na rysunku 1. 

 
 

 
 
Rys. 1. Rozwój turystyki w latach 1950–2020 (perspektywy) 

Źródło: UNWTO, Tourism Highlights 2010, www.unwto.com, 2011. 
 
 
W latach 50. XX wieku, nie tak przecież odległych z punktu widzenia roz-

woju zjawiska społecznego, odnotowano zaledwie około 25 mln podróży mię-
dzynarodowych. W roku 2010, po niewielkim załamaniu trendu rozwojowego 
w 2009 roku, odbyto ponad 900 mln podróży międzynarodowych. Z prognoz 
Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) wynika, że w 2020 roku będzie 
około 1,5 mld podróży międzynarodowych w skali świata.  

David. J. Telfer w jednym z artykułów zamieszczonych w książce Zarzą-
dzanie turystyką, poświęconej szeroko rozumianemu rozwojowi przez turysty-
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kę, twierdzi że „turystykę często wskazuje się jako skuteczny katalizator odbu-
dowy i rozwoju, bo dzięki niej powstają nowe miejsca pracy i napływają walu-
ty” [Zarządzanie..., 2008, s. 235]. Stwierdzenie to wydaje się prawdziwe i opty-
mistyczne dla Polski, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się wielkiego święta 
sportu – mianowicie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, którego 
Polska jest współorganizatorem. Wydarzenie to ma skłonić do odwiedzenia 
Polski przez około miliona turystów zagranicznych. Przed Polską jest więc ol-
brzymia szansa na wypracowanie wizerunku kraju wartego odwiedzenia, atrak-
cyjnego turystycznie, do którego chce się wrócić. Nie chodzi nam przecież 
o jednorazowy incydent. Rozwój to proces, często trwający wiele lat. Rozwój 
turystyki to tym bardziej złożony proces: składa się na niego rozwój infrastruk-
tury, kreowanie wizerunku, tworzenie produktu turystycznego. Współcześnie 
produktowi turystycznemu poświęca się wiele uwagi, zarówno w studiach lite-
raturowych, jak i w praktyce. Popyt turystyczny jest zróżnicowany i taki też 
powinien być produkt turystyczny. Jego siłą, oprócz różnorodności, innowacyj-
ności, może być marka. Tworzenie produktów markowych jest elementem stra-
tegii rozwoju turystyki w regionie. Tak też jest w Poznaniu: najczęściej podno-
szone koncepcje produktów markowych dla turystyki w Poznaniu to turystyka 
kulturowa i biznesowa. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia oraz 
szanse związane z Euro 2012, sport i rekreacja mogą być równoważnym pro-
duktem markowym miasta, przyczyniającym się do rozwoju turystyki.  

Światowa Organizacja Turystyki, opisując panujące obecnie w turystyce 
trendy, zwraca uwagę na popularność turystyki miejskiej. Zarządzanie prze-
strzenią miejską, mające na celu przystosowanie jej do jak najbardziej efektyw-
nego i atrakcyjnego wykorzystania przez turystów, jest ważnym zadaniem sa-
morządów oraz przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne. Czym jest 
turystyka miejska, czym wyróżnia się spośród innych jej rodzajów?  

Odwiedzanie miast zawsze było popularne. Na historycznej trasie „Grand 
Tour”, czyli podróży odbywanej przez brytyjską arystokrację na kontynent  
europejski, znajdowały się głównie miasta uznawane za ośrodki kulturalne [Za-
rządzanie..., 2008, s. 203]. Turystyka miejska jest zjawiskiem różnorodnym, tak 
jak różne są funkcje i cechy charakterystyczne wyróżniające poszczególne mia-
sta. Turystyka miejska może mieć różnorodne formy – turystyki krajoznawczej, 
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kulturalnej, rozrywkowej, biznesowej czy sportowej2. Organizację takich wiel-
kich imprez sportowych, jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata w piłce 
nożnej czy mistrzostwa Europy w piłce nożnej (trzecia pod względem popular-
ności impreza sportowa na świecie) uważa się za skuteczny sposób na zwięk-
szenie napływu turystów do miast, zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspek-
tywie [Zarządzanie..., 2008, s. 204]. Nadrzędnym celem stymulowania turystyki 
miejskiej jest społeczno-gospodarczy rozwój danego miasta lub regionu [Zarzą-
dzanie..., 2008, s. 207]. Wszelkie działania nastawione na rozwój turystyki 
miejskiej mają na celu poprawienie społeczno-kulturowych i ekonomicznych 
warunków bytowania lokalnej społeczności. Jawi się tu co najmniej podwójny 
wymiar i znaczenie rozwoju sportu i rekreacji w przestrzeni miejskiej. Po 
pierwsze, rozwijając turystykę o tym charakterze, wpływamy na polepszenie 
wspomnianych warunków bytowania, czyli na jakość życia mieszkańców mia-
sta. Drugi wymiar, bardziej bezpośredni, to polepszanie jakości życia mieszkań-
ców przez ofertę sportowo-rekreacyjną i propagowanie zdrowego stylu życia, 
a tym samym, wpływanie na jego jakość. Zarówno organizacja jednorazowych 
wielkich imprez, jak i tworzenie obiektów sportowych i rekreacyjnych jako 
atrakcji turystycznych są wymieniane jako strategie ożywiania, rewitalizacji 
turystycznej miast. 

Instytut Marki Polskiej w wielu opracowaniach zwraca uwagę na rolę tu-
rystyki w kształtowaniu marki. Oprócz szeroko rozumianego biznesu, eksportu 
i dyplomacji publicznej, turystyka jest istotnym nośnikiem wiedzy na temat 
danego kraju oraz przyczynia się do budowania jego wizerunku, a także po-
strzegania i rozpoznawania marki.  

Kreowanie marki wymaga ustalenia idei przewodniej, która powinna od-
woływać się do sfery racjonalnej i do emocjonalnej. Powinna być między in-
nymi długoterminowa, uniwersalna, łatwa do przekazania, ale przede wszyst-
kim unikatowa i prawdziwa [Marka dla Polski..., 2006]. Z badań Instytutu 
Marki Polskiej przeprowadzonych na początku członkostwa Polski w UE (lata 
2004–2006) wynika, że marka Polski była słabo rozpoznawalna i nisko ocenia-
na. Nie pojawia się ona w pierwszej trzydziestce marek krajowych. Jej wartość 

                                                           
2  Autorzy nie są zgodni w sprawie wyróżnienia turystyki sportowej. W przekonaniu au-

torki niniejszego artykułu coraz większą popularnością cieszą się wyjazdy turystyczne związane 
z wydarzeniami sportowymi, odwiedzanie obiektów sportowych, kibicowanie ulubionym druży-
nom i sportowcom lub czynne uprawianie sportu (np. uczestnictwo w maratonie, półmaratonie 
ect.). 
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w 2006 roku była szacowana na 43 mld USD, a USA – na 17,893 mld USD 
[Marka Polska..., 2006]. Sytuacja ta, oczywiście, uległa zmianie w ostatnim 
pięcioleciu. Polska wychodzi obronną ręką z globalnego kryzysu ekonomiczne-
go, podczas gdy inne gospodarki, bardziej efektywne i zaawansowane, ucierpia-
ły znacznie mocniej. Ponadto szansą dalszego umacniania marki polskiej są 
prezydencja Polski w EU oraz jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych 
świata: Euro 2012. Jak stwierdza Adam Zborowski, pełnomocnik prezesa Pol-
skiej Organizacji Turystycznej do spraw Organizacji Euro 2012, podczas Euro 
2012 mieszkańcy naszego globu zetkną się z informacjami na temat Polski 
dziewięć miliardów razy [www.aktualnosciturystyczne.pl,]. Rangi tego wyda-
rzenia i możliwości, jakie stwarza w sferze kształtowania wizerunku i budowa-
niu marki kraju, nie można przecenić. Poza wymiarem ogólnym, krajowym, 
Euro 2012 istotną rolę odegra w rozwoju regionów, a zwłaszcza miast goszczą-
cych, czyli tych, w których odbędą się poszczególne mecze rozgrywek. Jednym 
z tych miast jest Poznań: „Miasto know-how”. Przytaczając hasło reklamowe 
Poznania, można postawić przewrotne pytanie: czy Poznań wie, jak kształtować 
swoją markę? Czy sport i rekreacja, ich rozwój mogą pomóc ją budować, czy 
wręcz stać się produktem markowym miasta? Pozwolę sobie zaryzykować 
stwierdzenie, że tak, a poniżej je udowodnić.  

 
 

2. Rola sportu i rekreacji w budowaniu marki Poznania 

 
Rozważania na temat budowania marki miasta Poznania należy rozpocząć 

od wyjaśnienia, czym jest marka i dlaczego jest taki istotna dla rozwoju. W XXI 
wieku to rynek konsumenta ma władzę, ponieważ ma wybór. Konsument ma 
wiedzę i na jej podstawie analizuje korzyści, które może mu przynieść nabycie 
danego dobra czy usługi. Maksymalizacja korzyści jest oczywiście jego celem, 
dlatego żeby odnieść sukces na rynku, należy przekonać potencjalnego konsu-
menta, że wybór danego produktu da mu satysfakcję i korzyści. Jak to zrobić? 
Między innymi przez kreowanie marki, stabilizowanie i umacnianie jej pozycji 
na rynku. Na dzisiejszym rynku wygrywają marki [Ogólna teoria..., 2006]. 
Konsumenci wybierają marki, ponieważ je znają i cenią, pozostają im wierni, 
mają dla nich jakąś wartość, budzą silne i dobre emocje. Marka daje zdecydo-
waną przewagę konkurencyjną, a tej wartości nie można nie docenić, na współ-
czesnym, trudnym rynku.  



234 Anna Królikowska-Tomczak 

 

Oczywiście marki miasta nie można traktować w tak dosłowny sposób. 
Marka miasta nie zachęca do zakupu konkretnego produktu czy usługi, lecz 
wywołuje pozytywne skojarzenia i buduje pozytywny klimat dla rozwoju go-
spodarczego i społecznego.  

Na kształtowanie marki miasta wpływa wiele dziedzin. Sport i rekreacja są 
jedną z nich, oprócz na przykład kultury, nauki. Jednak w świetle panujących 
trendów społecznych, dotyczących między innymi aktywnego spędzania czasu 
wolnego, podróżowania w poszukiwaniu wrażeń, których dostarczać mogą 
wielkie wydarzenia (eventy) sportowe Poznań może mieć szansę budowania 
bardzo spójnego wizerunku i silnej marki, opartej między innymi na sporcie 
i rekreacji. 

 
 

3. Sport i rekreacja w Poznaniu 

 
W Poznaniu zamieszkuje blisko 600 tys. mieszkańców. Zinwentaryzowa-

nie każdego elementu infrastruktury turystycznej i paraturystycznej byłoby 
niezmiernie trudne. Nie inaczej jest w przypadku infrastruktury sportowo-turys-
tycznej Poznania. Jest ona bardzo złożona, tworzą ją bowiem różnorodne ele-
menty: od olbrzymich kompleksów rekreacyjnych na świeżym powietrzu, jak 
Centrum Malta, przez nowoczesne, wielkopowierzchniowe kluby fitness, jak 
Fabryka Formy, po kameralne kluby dla kobiet w ciąży, mam z dziećmi czy 
miejsca związane w wybraną formą rekreacji – korty, areny do sqasha, ścianki 
wspinaczkowe, baseny. Wybrane kluby fitnessu oraz ich ofertę przedstawiono 
w tabeli 1. 

Przedstawione w tabeli 1 jednostki i ich oferta to zaledwie wycinek moż-
liwości, jakie miasto stwarza swoim mieszkańcom, jeżeli chodzi o aktywne 
zagospodarowanie czasu wolnego. Oczywiście, jedynie część tych jednostek ma 
charakter publiczny, zdecydowana większość to sektor prywatny, lecz wspólnie 
tworzą one infrastrukturę rekreacyjno-sportową miasta. Należy stwierdzić, że 
jest ona doskonale rozwinięta. Taki stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, powstał w ostatnich 
kilku latach. Większość z wymienionych obiektów powstała po 2005 roku. Taki 
rozwój zjawiska odzwierciedla współczesne trendy społeczne – dążenie do 
zdrowego trybu życia, wzrastającą świadomość konieczności dbania o zdrowie 
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Tabela 1 

Wybrane elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Poznania 

Jednostka Proponowane formy zajęć 
POSiR Poznań, 
oddział Malta 

Tor regatowy, ponad 5-km ścieżka spacerowa, szlak rowerowy, wypoży-
czalnia rowerów, wypożyczalnia rolek, minigolf, Bula park, w sezonie 
zimowym – lodowisko, stok narciarski 

POSiR Ośrodek 
Przywodny Rataje 

Bowling, skate park, Nice Lady Fitness (fitness dla kobiet), w okresie 
letnim boiska do siatkówki plażowej, korty tenisowe 

POSiR Chwiałka: 
basen i lodowisko 

Basen: otwarty w sezonie letnim, kryty – całoroczny, pełnowymiarowe 
boisko do gry w hokeja na lodzie (1800 m2), wypożyczalnia łyżew 

Baseny ( 19) Studio Pływania Zdrowotnego Hera: zajęcia dla dzieci (w tym nowo-
rodków z oswajania z wodą), zajęcia dla kobiet w ciąży, aerobik w wo-
dzie 
Pływalnia Atlantis: aerobik w wodzie, nauka pływania, zajęcia dla nie-
mowląt, kursy ratownictwa 
Pływalnia Aquatic: aquaaerobic, hydrocycling (zajęcia na rowerkach 
treningowych w wodzie) nauka pływania 

Pola golfowe (2) Pole golfowe Bachalski Sport Park 
Driving Range Malta ski Golf: pole do nauki gry w golfa 

Korty tenisowe 
(27) 

Klub Sportowy Warta (korty otwarte i kryte) 
Klub Tenisowy TOP (korty otwarte i kryte) 
Korty tenisowe AWF 
Korty Tenisowe KS Pocztowiec 
Korty Tenisowe Poznania 

Lodowiska (8) Lodowisko nad Maltą: wypożyczania łyżew 
Lodowisko Bogdanka: wypożyczalnia łyżew, boisko do hokeja  
na lodzie 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji (miejscowość pod Poznaniem) 

Kluby fitnessu, 
siłownie (59) 

Akademia Tańca i Finnessu METRUM: zajęcia taneczne: nauka  
na różnych poziomach zaawansowania, zespoły taneczne, aerobik: pila-
tes, body shape, FAT-burner, abt 
Centrum Fitnessu Olymp: siłownia, aerobic, squash, indoor cycling  
Centrum Fitnessu Nautilus: step, dance, abt, indoor cycling, box, 
nordic walking 
Centrum Rekreacji NIKU: bowling, squash, fitness: siłownia, aerobic- 
-dance, latino, abs, yoga, indoor cycling 
Nice Lady Fitness: aerobic: abs, step, pilates, indoor cycling, siłownia 
Fabryka Formy: aerobic: step, body shape, pilates, płaski brzuch, si-
łownia, spinning (indoor cycling), academia biegania 
Remplus Fitness: siłownia, spinning (indor cycling), aerobic: pilates, 
abt, step, zumba 
Dbamy o Mamy – studio zdrowia dla kobiet w ciąży: 
taniec brzucha, ćwiczenia rozciągające, szkoła rodzenia, porady diete-
tyczne 

Szlaki turystyczne Pętla Wielkopolski: szlak rowerowy 
Szlaki piesze i rowerowe Wielkopolskiego PN 

Źródło: [www.poznan.pl, www.poznan.naszemiasto.pl]; obserwacja własna. 



236 Anna Królikowska-Tomczak 

 

psychofizyczne oraz spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny – które gene-
rują popyt na usługi rekreacyjne. Coraz bardziej rozbudowana oferta stwarza 
mieszkańcom dobre warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego. Świado-
mość dużych możliwości wyboru potęguje pozytywne odczucia. Tak dobrze 
rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna pełni wiele ważnych funkcji i przyczynia 
się do rozwoju miasta w sposób pośredni i bezpośredni. Sposób bezpośredni to 
zysk materialny ze świadczonych usług osiągany przez prowadzących taką 
działalność i dla wielu osób, które znajdują zatrudnienie w tej branży. Z długo-
terminowych prognoz dotyczących zatrudnienia i poszukiwanych zawodów 
wynika, że takie zawody, jak specjalista, instruktor czy organizator rekreacji, 
będą bardzo pożądane. Zysk i zatrudnienie są zatem bezpośrednimi korzyściami 
ekonomicznymi. Z rozwoju sektora usług rekreacyjno-sportowych wynikają też 
pośrednie korzyści na płaszczyźnie społecznej. Otóż, współczesny człowiek 
coraz większą wagę przywiązuje do jakości i radości życia. Po osiągnięciu 
pewnego statusu materialnego wartości ekonomiczne stają się mniej istotne, 
a najważniejsze są jakość życia i radość płynąca z możliwości samorealizacji. 
Jednym z niezmiernie istotnych elementów wpływających na jakość naszego 
życia są możliwości spędzania czasu wolnego, często na światowym poziomie. 
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna Poznania to jedna z jego najmocniejszych 
stron, dająca mieszkańcom powód do zadowolenia i powodująca przywiązanie 
do rodzimego miasta. Długofalowo można przewidzieć następującą korelację: 
społeczność aktywna fizycznie to społeczność zdrowsza. Społeczność zdrowsza 
to społeczność bardziej efektywna i aktywna zawodowo. Efektywność i aktyw-
ność zawodowa społeczności z kolei skutkuje lepszymi wynikami ekonomicz-
nymi w regionie. 

 
 

4.  Rola wielkich wydarzeń sportowych w kształtowaniu marki miasta 

 
Poza infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, która jest mocną stroną Pozna-

nia, należy wspomnieć o wielkich wydarzeniach sportowych, które organizuje 
miasto – cyklicznie lub okazjonalnie – jak Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
Euro 2012. Mimo, że to wydarzenie sportowe jest największym tego typu 
przedsięwzięciem podejmowanym przez Poznań, z którym wiązane są uzasad-
nione nadzieje na rozwój miasta, kształtowanie jego wizerunku i wizerunku 
całego kraju, nie można zapominać o wcześniejszych doświadczeniach, które 
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tak naprawdę przesądziły o przyznaniu Poznaniowi współorganizacji Euro 2012. 
Do dużych wydarzeń sportowych w Poznaniu można zaliczyć następujące: 

– Mistrzostwa Europy w Koszykówce 2009, 
– Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie (kilkakrotnie), 
– Puchar Świata w Kajakarstwie (cyklicznie), 
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody, 
– Poznań Maraton (cyklicznie), 
– Poznań Półmaraton (cyklicznie, ostatnia edycja, z marca 2011 r. cieszy-

ła się rekordowym na skalę Polski zainteresowaniem), 
– Turniej Tenisowy Porsche Open. 

Wymienione wydarzenia sportowe mają oczywiście mniejszą rangę niż Euro 2012, 
podczas którego szacuje się, że Polskę odwiedzi milion turystów zagranicznych. 
Pozwoliły one jednak zdobyć bardzo cenne doświadczenie oraz stworzyć wize-
runek miasta o szerokim zapleczu sportowo-rekreacyjnym. 

Wracając do Euro 2012, nadziei z nim wiązanych i korzyści, jakie może 
uzyskać miasto, należy wspomnieć o tym szerokim odbiorze wielkich wydarzeń 
sportowych. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej są postrzegane jako trzecia pod 
względem zainteresowania publiczności i mediów impreza sportowa na świecie. 
Uwaga, jaką przyciągają wydarzenia sportowe, chętnie wykorzystują najróż-
niejsze firmy, zwłaszcza inwestujące w markę. Sponsoring, choć laikowi wyda-
je się niezmiernie kosztowny3, przynosi długofalowo olbrzymie korzyści. 

Wśród różnorodnych czynników przyciągających turystów wydarzenia 
sportowe zajmują szczególna pozycję. Wynika ona z niepowtarzalności każde-
go takiego wydarzenia [Turystyka..., 2008, s. 52]. Analizy aktualnych tendencji 
na rynku turystycznym wyraźnie wskazują, że w ostatnim czasie rośnie znacze-
nie specjalnych wydarzeń jako składnika produktu turystycznego. Dotyczy to 
zwłaszcza wydarzeń sportowych [Turystyka..., 2008]. Dla krajów, regionów 
i konkretnych miejscowości te wielkie wydarzenia (mega events) są bowiem 
znakomitą okazją do rozwoju turystyki. Ich korzystny wpływ uwidacznia się 
nie tylko w zwiększeniu możliwości w dziedzinie inwestycji, handlu czy marke-
tingu oraz rozwoju lokalnej infrastruktury, co ma duże znaczenie dla rezyden-
tów, ale również stwarza warunki dla szeroko rozumianego rozwoju turystyki. 
B.J.R. Ritchie wielkie wydarzenia sportowe trafnie określa mianem „krótko-

                                                           
3  Sponsorów narodowych jeszcze nie wyłoniono, jednak sponsor globalny Euro 2012 – 

firma Orange musi liczyć się w wkładem rzędy 25 mln zł minimum. 
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terminowych wydarzeń z długoterminowymi konsekwencjami dla miast, które 
je organizują” [Turystyka..., 2008, s. 52]. Panuje więc nadzwyczaj zgodna opi-
nia, że organizacja wielkich imprez sportowych to olbrzymia szansa rozwoju 
miast i regionów, choć sukces nie jest gwarantowany. Przykładami spektakular-
nych wygranych na organizacji imprez sportowych są: Barcelona (Igrzyska 
Olimpijskie 1992) oraz Niemcy (Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006). 
W pierwszym przypadku istotny był kontekst zmian geopolitycznych zachodzą-
cych wówczas w Europie, w których atmosferze odbywały się ówczesne igrzy-
ska. Niemniej od czasu ich organizacji Barcelona stała się jednym z najczęściej 
odwiedzanych miast świata. Niemcy to nadzieje na bezpośrednie zyski lub ra-
czej konsekwencje ekonomiczne. Wydatki cudzoziemców podczas trwania mi-
strzostw w Niemczech oszacowano na ponad 500 mln euro, a zatrudnienie zna-
lazło ponad 50 tys. osób, z czego połowa mogła dzięki mistrzostwom znaleźć 
pracę na stałe [Turystyka..., 2008]. Nie wszystkie przypadki mają jednak taki 
szczęśliwy koniec. Igrzyska olimpijskie w Atenach rozczarowały, jeśli chodzi 
o skutki ekonomiczne. Czy Polska i Poznań wykorzystają daną szansę? Dziś już 
wiadomo, że niektóre inwestycje, nawet te o sporym znaczeniu, nie zostaną 
zakończone na czas. Pozostaje myśleć, że niedociągnięcia organizacyjne zosta-
ną zneutralizowane emocjami i entuzjazmem Polaków, poznaniaków, którzy 
mają głęboką świadomość możliwości, które otworzyły się przed ich miastem. 
Jak stwierdzono, Euro 2012 to „krótkoterminowe wydarzenie z długotermino-
wymi konsekwencjami dla miasta”. Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, choć wola-
łabym mieć przekonanie, że Euro 2012 przyczyni się w przełomowy sposób do 
budowania pozytywnego wizerunku Poznania, ugruntowania przewagi konku-
rencyjnej jego marki oraz powstania nowego, markowego produktu, również 
turystycznego miasta, jakim jest sport i turystyka.  

 
 

5. Produkt markowy: istota i waga 

 
Postrzeganie miasta jako produktu jest umowne. Miasta, nawet jeśli jest 

o nim mowa w kategorii produktu, nie można sprzedać ani nabyć. Należy tu 
mówić raczej o możliwościach zaspokojenia danych potrzeb, które są charakte-
rystyczne dla jednego miejsca, a nie są typowe dla innego. W jakim więc zna-
czeniu sport i rekreacja są czy mogą być produktem, na dodatek markowym, 
Poznania? Sprawa wydaje się prosta: sport i turystyka mogą być produktem 
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markowym Poznania, ponieważ ma on doskonałą infrastrukturę, umożliwiającą 
zaspokajanie potrzeb o tym charakterze ludności miejscowej, rezydentom i tu-
rystom. Co więcej, Poznań kształtuje swój wizerunek między innymi dzięki 
organizacji dużych imprez sportowych, obecnie – dzięki przygotowaniom do 
Euro 2012. Sytuacja jest więc komfortowa. Po pierwsze, ma sportowe tradycje 
i doświadczenie w organizacji imprez sportowych, po drugie, Euro 2012 daje 
niemożliwe do przecenienia szanse rozwoju miasta, jako produktu, również 
turystycznego, po trzecie, możliwe jest kontynuowanie tej idei dzięki rozbudo-
wanej infrastrukturze, stwarzającej szerokie możliwości wyboru aktywnego 
spędzania czasu wolnego, związanego ze sportem i rekreacją. Mimo wszystko 
tworzenie marki i produktu markowego nie jest zadaniem łatwym. Przeciwnie, 
jest procesem długotrwałym i wymagającym kreatywnego myślenia, doświad-
czenia i obserwacji rzeczywistości. Nawet najlepiej przemyślany produkt mar-
kowy, jeśli nie wpisuje się w panujące współcześnie trendy dotyczące preferen-
cji konsumentów, potencjalnych klientów, jest bowiem skazany na porażkę. 
Marka to określenie tożsamości, a zarazem wybór drogi, którą chce się dalej 
podążać. Jeśli jedną z dróg, którą Poznań, miasto warte poznania, miasto know- 
-how, zechce dalej podążać, będzie sport i rekreacja (oprócz innych wartości), 
to w świetle zaplanowanych na kolejne lata wydarzeń oraz panujących współ-
cześnie megatrendów społecznych z pewnością osiągnie sukces. Produkty mar-
kowe odgrywają współcześnie szczególną rolę. Budzą zaufanie, ponieważ są 
lepiej znane, rozpoznawane i sprawdzone, gwarantują pewną jakość i solidność. 
Wiele ostatnio mówi się o brandingu miejsc – miast, krajów, regionów. Dobrze 
wypracowana marka daje miastu przewagę, która może decydować o inwesty-
cjach, rozwoju turystyki, a w konsekwencji o zadowoleniu z poziomu i jakości 
życia jego mieszkańców.  

„Paryż to romans, Mediolan to styl, Nowy Jork to energia, Waszyngton to 
władza, Tokio to nowoczesność, Lagos to korupcja, Barcelona to kultura, Rio to 
zabawa. Są to marki miast i są one nierozerwalnie związane z historiami i losa-
mi wszystkich tych miejsc” [www.imp.org.pl,]. Markę wypracowuje się przez 
doświadczenie, wpisanie w historię, teraźniejszość i przyszłość: do tej teorii 
doskonale pasuje stwierdzenie: Poznań to sport i rekreacja. 
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SPORT AND RECREATION AS THE BRAND PRODUCT  

OF THE POZNAN CITY 
 
 

Summary 
 

The modern market, in any area we might want to analyse, is a difficult market, 
with strong competition. One has to fight for customers and investors and continually 
convince potential business partners that our offer is not only good, but better than that 
of others. The brand is a helpful tool in this difficult struggle. Recognised and estab-
lished, it signifies a coherent development strategy.  

An issue that is often raised these days is the so-called branding of places: cities, 
regions and countries. In the case of Poland and Poznań, which is analysed in this arti-
cle, the coming months will be of great importance in shaping the brand and creating its 
brand product: the time of preparing for Euro 2012, later the event itself and then the  
following months and even years, which should be a continuation of that experience. 
Using this opportunity to build the image will be of key importance for the further de-
velopment of the city. 

 
Translated by Biuro Tłumaczeń Skrivanek  
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JEŹDZIECKA IMPREZA SPORTOWO-WIDOWISKOWA  
JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI FIRM W REGIONIE 

 
 
 

Wstęp 

 
W gospodarce rynkowej niezwykle ważnym elementem działalności firm 

jest promocja, czyli komunikowanie się przedsiębiorstwa z nabywcami przez 
wzajemne przekazywanie informacji ułatwiających wymianę produktów [Mi-
chalski, 2005, s. 299]. W większości przypadków cele komunikacji marketin-
gowej są związane z wprowadzeniem nowej oferty na rynek i dążeniem do 
zwiększania lub utrzymania udziału w rynku. Poza celami ilościowymi ważnym 
celem jest tworzenie lub podtrzymywanie wizerunku firmy. Do realizacji tego 
ostatniego celu coraz częściej wykorzystywany jest sponsoring. Przez wielu 
autorów sponsoring zaliczany jest do środków uzupełniających public relations. 
Coraz częściej pojawiają się jednak koncepcje traktowania sponsoringu jako 
instrumentu równorzędnego z innymi elementami zintegrowanej komunikacji 
marketingowej. Stąd jego niezwykle ważna rola w utrzymywaniu pozytywnego 
wizerunku firmy czy nawet realizacji ilościowych celów marketingowych. 
W praktyce jest wiele przykładów efektywnych działań marketingowych przez 
sponsorowanie imprez sportowych. Atutami takich działań są, między innymi, 
masowy charakter tej komunikacji (są dyscypliny, które przyciągają rzeszę po-
tencjalnych klientów) oraz fakt, że sport wzbudza emocje. Jednak nie tylko 
masowy charakter ma tu znaczenie. Sport i sposoby komunikowania przez sport 
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zmieniają się, podobnie jak tradycyjne kanały komunikacji. Dziś telewizja nie 
ma już typowego, masowego charakteru. Przez niezliczone kanały tematyczne 
może dotrzeć do wielu mniejszych i większych, bardziej typowych i bardzo 
specyficznych segmentów odbiorców. W te trendy z powodzeniem wpisuje się 
sport i jego różne dyscypliny. Jest wiele dziedzin sportu, które pozwalają na 
dotarcie z komunikatem marketingowym do ściśle określonego, specyficznego 
segmentu. Jednak większość tradycyjnych i nowych form komunikacji marke-
tingowej (w tym sponsoring) z racji dużych kosztów jest dostępna tylko naj-
większym uczestnikom rynku. W artykule podjęto próbę przedstawienia, jak 
lokalna, niskobudżetowa impreza sportowo-widowiskowa może być wykorzy-
stana do komunikacji marketingowej przez małe lokalne firmy. Przedmiotem 
studium przypadku jest impreza o nazwie „Majówka z Koniem”, organizowana 
od 2003 roku w Poznaniu, w dzielnicy Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.  

 
 

1. Impreza sportowa jako produkt marketingowy 

 
Każdą imprezę sportową można zdefiniować jako produkt sportowy. 

Z punktu widzenia marketingu na imprezę sportową składają się następujące 
elementy: 

– widowisko sportowe wraz z towarzyszącymi im usługami i sprzedawa-
nymi w czasie ich trwania produktami, 

– prawa do transmisji zawodów w telewizji lub innych mediach, 
– możliwości promocyjne dzięki sponsoringowi i reklamie [Sznajder, 

2008, s. 103]. 
Jak widać, impreza taka ma dwojaki charakter. Według powyższych założeń 
z jeden strony oferuje swoją usługę kibicom, a z drugiej strony sama może się 
stać platformą komunikacji marketingowej.  W takim wypadku z jej potencjału 
promocyjnego mogą skorzystać firmy chcące realizować swoje cele marketin-
gowe, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. 
 
 
2. Specyfika imprez jeździeckich 

 
Przedmiotem studium przypadku jest impreza jeździecka. Jak każda im-

preza sportowa, może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z oto-
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czeniem przez takie cechy, jak: uniwersalność, prostota przekazu i skojarzeń, 
emocje, medialność, wielopłaszczyznowość odbioru i uczestnictwa, egalita-
ryzm, ekskluzywność, naturalna obecność reklamy i szeroki zasięg przekazu 
[Matecki, Semrau, 2006, s. 212–213]. Jednak samo jeździectwo ma kilka specy-
ficznych cech, które odróżniają je od pozostałych sportów. Można do nich zali-
czyć: 

a) występowanie jako partnera-sportowca konia, co powoduje, że ten 
sport jest inny niż wszystkie, a także charakteryzuje się wieloma po-
wiązaniami z całym otoczeniem; 

b) jednakową rywalizację kobiet i mężczyzn oraz możliwość długiej ak-
tywności sportowców, co oznacza zainteresowanie tą dyscypliną róż-
nych ludzi; 

c) dużą przestrzeń, na której odbywają się zawody, co powoduje, że po-
jawiają się inne nośniki komunikacji niż w przypadku wielu dyscyplin 
sportu; 

d) powiązanie sportu jeździeckiego z wieloma innymi dziedzinami życia 
gospodarczego, na przykład z rolnictwem (hodowla koni i produkcja 
pasz).  

Sport jeździecki obejmuje kilka konkurencji, w tym trzy olimpijskie: 
wszechstronny konkurs konia wierzchowego, ujeżdżenie i skoki. Każda z nich 
ma swoją specyfikę. Spośród nich największą popularnością na całym świecie 
cieszą się skoki przez przeszkody. Popularność tej dyscypliny wynika między 
innymi z następujących cech: 

1. Widowiskowość, która wynika z prostych zasad rozgrywania konkur-
sów. Wymierne zasady klasyfikacji (punkty karne za błędy – zrzutki i czas 
przejazdu), zauważalne przez każdego, powodują, że nawet na co dzień niezain-
teresowany kibic może się pasjonować rywalizacją zawodników na parkurze. 

2. Różnorodność – mimo że zasady są proste, jest ponad 20 różnych ro-
dzajów konkursów, co sprawia, że podczas trwających często kilka godzin za-
wodów rozgrywanych jest kilka konkursów, ale każdy na trochę innych specy-
ficznych zasadach. W takiej sytuacji nikt nie może być znudzony. 

3. Elegancja i piękno – w konkursie jeździec jest zobowiązany do trady-
cyjnego, określonego przepisami stroju, na który składają się: czarne, długie 
buty, białe spodnie i koszula, ciemny rajtrok i czarny kask (toczek). Wzbudza-
jące zachwyt konie są przygotowywane do startu z pełną starannością. Już sam 
widok pary jeździec – koń dostarcza kibicom niecodziennych wrażeń estetycz-
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nych. Jeźdźcy mogą występować też w mundurach. Ulubieńcem publiczności 
na omawianej imprezie był zawodnik Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk 
Wrocław, który występując w mundurze, świetnie wpisywał się w tradycje ka-
waleryjską jeździectwa. 

W Polsce nie da się porównać jeździectwa z takimi dyscyplinami, jak piłka 
nożna czy żużel. Mimo że zainteresowanie sportami konnymi rośnie i pomału 
zmierzamy w kierunku państw, gdzie jeździectwo jest bardzo popularne  
(np. Francja, Niemcy), to liczbę zainteresowanych zawodami jeździeckimi 
w Polsce można szacować na zaledwie 100 tys. osób [Tarant, 2011, s. 27]. Jed-
nak przedstawione cechy specyficzne jeździectwa i skoków przez przeszkody 
pokazują, że dzięki nim można zorganizować imprezę o stosunkowo niskim 
nakładzie, która stanie się ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Jeśli 
impreza taka odbywa się raz do roku na danym terenie, to zainteresowanie nią 
może być duże. 
 
 
3. Opis miejsca i imprezy 

 
Będąca przedmiotem studium przypadku impreza sportowa o nazwie „Ma-

jówka z Koniem” odbywa się w poznańskiej dzielnicy Szczepankowo-Spławie- 
-Krzesinki. Pierwsze wzmianki archiwalne na temat wsi Spławie pochodzą 
z XII i XIII wieku. W wieku XVIII wieś stała się własnością zamożnego rodu 
wielkopolskiego Mycielskich [www.wikipedia.pl]. Pozostawała ich własnością 
aż do początku lat 30. XX wieku, gdy po bankructwie folwarku Spławie ziemie 
wsi zostały rozparcelowane i sprzedane. Po parcelacji majątku Komunalna Kasa 
Oszczędnościowa Miasta Poznania założyła Szczepankowo. Przez długi czas 
osiedle było dzielnicą ogrodniczo-rolniczą, częściowo zachowując ten charakter 
do lat współczesnych. Od kilkunastu lat dzielnica jest intensywnie zabudowy-
wana, stając się typową dzielnicą willową oraz miejscem lokalizacji wielu firm 
produkcyjnych i usługowych. Część firm ma charakter rodzinny i została zało-
żona przez byłych rolników i ogrodników. Niektóre to inwestycje na tym tere-
nie firm z zewnątrz, w tym dużych koncernów. Administracyjnie tworzy osiedle 
Poznania o charakterze samorządu pomocniczego.  

Pomysł zorganizowania imprezy jeździeckiej w tym miejscu zrodził się 
w 2003 roku. Grupa miłośników koni i jeździectwa z osiedla Szczepankowo- 
-Spławie zastanawiała się wtedy, czy w Poznaniu, gdzie organizowane są za-
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wody jeździeckie na poziomie międzynarodowym (wtedy CSIO na poznańskiej 
Woli i CSI na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich) jest jeszcze 
miejsce na kolejną imprezę jeździecką. Niektórzy dostrzegli w tej imprezie 
szanse na promocję własnych usług i produktów. Zawody organizowane są na 
osiedlowym placu sportowym, na którym nie ma żadnej infrastruktury jeździec-
kiej. Jest ona w całości przygotowywana raz w roku właśnie na to wydarzenie. 
Program imprezy jest oparty na trzech hasłach: sport, muzyka i dobra zabawa. 
Program imprezy obejmuje konkursy hipiczne dla profesjonalistów i amatorów 
oraz pokazy. Wszystko to ma odpowiednią oprawę muzyczną. Z punktu widze-
nia sportowego w pierwszych dwóch latach zawody miały rangę regionalną, 
a od 2005 roku – rangę ogólnopolską. Jednak w Polsce rozgrywanych jest kil-
kadziesiąt tego typu imprez w ciągu roku. W takiej sytuacji nie można było 
zagwarantować jej zainteresowania mediów, które towarzyszy imprezom mię-
dzynarodowym czy imprezom rangi mistrzostw i Pucharu Polski. Od roku 2006 
nastąpił kolejny krok w rozwoju. Od tego czasu podczas zawodów rozgrywany 
jest konkurs Top FOUR, który jest kojarzony z tym miejscem. Jest to specjalny 
konkurs, do którego zaprasza się czterech jeźdźców z krajowej czołówki (prze-
ważnie według klucza: aktualny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski, lider 
rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego i zwycięzca konkursu Top Four 
z poprzedniego roku). Zasady tego konkursu wzorowane są na przepisach Fina-
łu Mistrzostw Świata. Jest to tak zwany konkurs przesiadany, gdzie każdy za-
wodnik najpierw startuje na swoim koniu, potem na trzech koniach przeciwni-
ków. W taki sposób zostaje wyłoniony najlepszy jeździec, a nie, jak to bywa we 
wszystkich innych konkursach hipicznych, najlepsza para jeździec–koń. Wyko-
rzystanie tego pomysłu sprawiło, że lokalna impreza jeździecka stała się rozpo-
znawalna w całym kraju, a interesują się nią najważniejsze media z Wielkopol-
ski: TVP Poznań, „Głos Wielkopolski” i Radio Merkury, oraz wszystkie ogól-
nopolskie jeździeckie media branżowe. 

 
 

4. Impreza sportowo-widowiskowa jako narzędzie promocji 

 
Jak wcześniej wspomniano, dobrze zaplanowana i przeprowadzona impre-

za sportowa może być skutecznym narzędziem promocji. Całą imprezę można 
potraktować jako swoiste medium (?) wykorzystane w standardowych działa-
niach reklamowych. Oddziaływanie ekspozycji na świadomość grupy docelo-
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wej zależy więc od zasięgu, częstotliwości i oddziaływania [Kotler, 2005, 
s. 610]. Na to oddziaływanie w tego typu wydarzeniach wpływają kontakty 
bezpośrednie: impreza – uczestnicy i kibice, oraz pośrednie, z wykorzystaniem 
mediów relacjonujących imprezę. W przypadku analizowanych zawodów te 
możliwości oddziaływania można opisać następująco: 

 I. Zasięg – grupę odbiorców, do której trafi ze swoim przekazem, można 
podzielić na trzy segmenty: 

1. Kibice zamieszkujący dzielnicę, w której odbywa się impreza. W tym 
przypadku pokrycie to wynosi blisko 100%. Oczywiście, nie wszyscy miesz-
kańcy przychodzą na imprezę, ale z racji 8-letniej tradycji i szerokich działań 
promujących sama impreza jest rozpoznawalna przez prawie wszystkich miesz-
kańców osiedla. Są to głównie lokalne firmy oferujące usługi i regionalni dys-
trybutorzy produktów, na przykład warsztat samochodowy. Zainteresowanie 
tym segmentem przejawiają też firmy o szerszym zasięgu działania, ale mające 
swoją siedzibę na terenie dzielnicy. Realizują one głównie cele związane z pub-
lic relations ukierunkowanym na mieszkańców. Dobrym przykładem takiego 
podejścia jest zainteresowanie się „Majówką z Koniem” przez  „AKTIO” Busi-
ness & Invest GROUP Sp. z o.o. Firma zajmująca się dystrybucja produktów 
finansowych przeniosła w 2010 roku swoją centralę z centrum Poznania do 
dzielnicy Szczepankowo. Swoich klientów ma w całej Polsce. Przez udział  
w majówce chciała zakomunikować mieszkańcom dzielnicy swoją obecność 
i pokazać, czym się zajmuje. 

2. Kibice z okolicznych dzielnic Poznania i pobliskich miejscowości. Im-
prezę odwiedza corocznie około 3 tys. ludzi, z czego połowa to mieszkańcy 
innych osiedli. Duża grupa mieszkańców Poznania i Wielkopolski ma też kon-
takt z imprezą przez relacje w mediach (retransmisja w TVP Poznań). Transmi-
sję ogląda około 60 tys. osób. Jest to zatem audytorium, którym zainteresowane 
są firmy Poznania i województwa wielkopolskiego. Do takich firm można zali-
czyć dilerów samochodów, producentów surówek itp. 

3. Kibice jeździectwa z całej Polski. Zarówno, ci którzy przyjechali na 
zawody (aby obejrzeć konkurs TOP FOUR), jak i tacy, którzy oglądają relację 
w TVP Poznań (Wielkopolska) i w telewizji internatowej TVŚwiatKoni.pl. Tą 
grupą zainteresowane są firmy branży jeździeckiej: producenci sprzętu jeź-
dzieckiego, producenci pasz, stacje ogierów. 
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II. Częstotliwość, która jest budowana podczas imprez sportowych przez 
nośniki komunikatu marketingowego, jakie oferują organizatorzy. W omawia-
nym przypadku są to: 

1. Materiały promujące imprezę: logo sponsorów zamieszczane na 
wszystkich materiałach promujących zawody typu outdoor (plakaty i duże po-
wierzchnie, w tym telebimy), ogłoszenia w mediach. 

2. Prezentacja brendów podczas imprezy na bandach placu konkursowego, 
przeszkodach i innych miejscach (balony, bramy itp.), na telebimie, przez na-
grania audio itp. Są one widoczne zarówno dla kibiców odwiedzających impre-
zę jak i  tych, którzy oglądają relacje w telewizji. 

III. Oddziaływanie – obejmuje wszystkie pozytywne aspekty, które wy-
mienia się w przypadku sponsoringu sportu. Taki pozytywny wpływ ma też 
samo jeździectwo. Firmy samochodowe starają się podczas tego typu imprez 
promować samochody terenowe, które się kojarzą z końmi. Jednak największą 
wartością dodaną tego oddziaływania jest odwołanie do patriotyzmu lokalnego. 
„Majówka z Koniem” jest jedynym sportowym wydarzeniem w tej dzielnicy 
Poznania w ciągu roku i jest bardzo dobrze odbierana przez mieszkańców. Wy-
wołuje pozytywne skojarzenie, że dana firma zrobiła coś dla lokalnej społecz-
ności. 

 
 

5. Znaczenie imprezy dla lokalnych firm 

 
Ośmioletnie doświadczenie „Majówki z Koniem” pokazało, że jest to im-

preza o olbrzymim znaczeniu dla lokalnych firm. O ile w pierwszym roku 
w sponsoringu wzięli udział praktycznie tylko pomysłodawcy imprezy, o tyle 
w kolejnych latach systematycznie się zwiększało grono firm zainteresowanych 
sponsoringiem. Obecnie jest to około 30 firm o różnym zaangażowaniu. Od 
początku największe zainteresowanie wykazywały lokalne firmy, które są dys-
trybutorami produktów ogólnopolskich i globalnych marek. Były one lepiej niż 
pozostałe przygotowane do działań promocyjnych podczas imprezy i finanso-
wały je z budżetów handlowej promocji sprzedaży. Promocje handlowe są sto-
sowane w celu wsparcia działań reklamowych firmy skierowanych do hurtow-
ników, sprzedawców detalicznych bądź dystrybutorów. Do nich można zaliczyć 
reklamę, a także sponsoring kooperatywny. Są to programy, w których produ-
cent pokrywa pewną część wydatków dystrybutora poniesionych na reklamę 
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towarów producenta [Przybyłowicz i in., 1998, s. 486]. Efekt działań promocyj-
nych podczas „Majówki z Koniem” jest nie tylko pozytywnie oceniany przez 
lokalne firmy, ale i przez duże koncerny, których brandy pojawiły się podczas 
imprezy. Firma J & J Opony, która przez kilka lat była głównym sponsorem 
imprezy, za te właśnie zawody zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na naj-
bardziej nowatorski pomysł w ramach działań marketingowych Partner Profit 
koncernu Michelin. Tego typu działanie przynosi jeszcze jeden pozytywny wy-
dźwięk dla lokalnych przedsiębiorców. Kilka firm z branży usługowej i ogrod-
niczej nie stosowało promocji na szerszą skalę. Udział w sponsoringu „Majówki 
z Koniem” i podpatrywanie innych, w tym dużych koncernów, skłonił je do 
zmiany orientacji. W ten sposób na potrzeby majówki lokalne firmy opracowały 
znaki towarowe, które teraz są wykorzystywane do oznaczenia produktów i po-
magają we wdrażaniu innych elementów promocji. Dla firm sponsorujących 
majówkę ważną korzyścią są też kontakty B2B. Widząc zaangażowanie w im-
prezę wielu firm z rejonu, chęć sponsorowania w kolejnych latach wyraziły 
firmy, których klientami są te pierwsze. Takim przykładem jest zaangażowanie 
w majówkę firmy EU Fundusze, która współpracuje z wieloma lokalnymi pod-
miotami w pozyskiwaniu funduszy unijnych. 

 
 

Zakończenie 

 
Na podstawie przeprowadzonych rozważań i przedstawionego studium 

przypadku można sformułować kilka wniosków. Impreza sportowa może być 
ważnym wydarzeniem dla lokalnego społeczeństwa, niezależnie od tego, jaką 
będzie miała rangę. Dobrą dyscypliną dla tego typu regionalnych wydarzeń jest 
jeździectwo, które poza standardowymi cechami sportu wzbudza zainteresowa-
nie przez swoje specyficzne walory, takie jak występowanie partnera-konia, 
widowiskowość, różnorodność, elegancja. Jednak aby impreza o stosunkowo 
niskiej randze sportowej odniosła sukces, potrzebny jest element, który wyróżni 
ją spośród innych rozgrywanych w innych miejscach. W przypadku „Majówki 
z Koniem” takim elementem był pomysł zorganizowania konkursu TOP FOUR, 
który pozwolił na zwiększenie zainteresowania wydarzeniem mediów. Dobrze 
zaplanowana i przeprowadzona impreza sportowo-widowiskowa może być do-
brym produktem marketingowym. Firmy sponsorujące mają możliwość komu-
nikowania się ze swoimi klientami pochodzącymi głównie z rejonu, gdzie od-
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bywa się impreza. Wzajemne występowanie na jednej imprezie marek świato-
wych koncernów i lokalnych, często rodzinnych firm, jest swoistą edukacją 
marketingową tych drugich. Poza kontaktami B2C ważne znaczenia podczas 
lokalnej imprezy sportowo-widowiskowej mają też kontakty B2B. 
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EQUESTRIAN EVENT AS A TOOL OF PROMOTION  

OF LOCAL COMPANIES IN THEIR REGION  

 
 

Summary 
 
The article presents the marketing benefits that may be derived from equestrian 

events by local companies which sponsor them. The advantages of horse sport are  
described as well as its usefulness for building a local major event and possibilities of 
marketing communication during such an event. The author emphasized the importance 
of the presence of big concerns and local family companies in the one sponsoring  
project. 

 
Translated by Szymon Tarant 
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(NA PRZYKŁADZIE BANKÓW) 
 
 

Wstęp 

 
Społeczeństwo jest zbiorem ludzi o różnych osobowościach i upodoba-

niach, ale wielość i różnorodność dziedzin i dyscyplin sportu sprawiają, że każ-
dy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Zainteresowanie sportem ma dwojaki 
charakter: czynny, oznaczający aktywne uczestnictwo w nim, oraz bierny –
kibicowanie, obserwowanie konkretnego sportowca, drużyny, określonej dys-
cypliny. Moda na sport nie mija, a liczba jego sympatyków stale rośnie, stając 
się polem zainteresowania przedsiębiorstw szukających możliwości pozyskania 
nowego klienta, zbudowania lub umocnienia wizerunku firmy. Przedsiębiorcy 
postrzegają sport jako odmianę biznesu, a sponsoring sportowy traktują jak 
inwestycję, która w konsekwencji przyczyni się do wzrostu efektywności ich 
funkcjonowania. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę sponsoringu 
sportowego w działalności przedsiębiorstw, szczególnie na specyficzny rodzaj 
przedsiębiorstw, jakim są banki.  
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1. Sport jako instrument sponsoringu 

 
Pojęcia sport używa się do określenia fizycznej aktywności jednostek 

i grup oraz jej organizowania dla różnych celów i w różnej formie. Sport można 
traktować jako rodzaj hobby. Sport podobnie jak taniec może być zarówno wi-
dowiskiem, jak i formą sztuki. Można go rozpatrywać w ujęciu indywidualnym 
jak (wspinaczka, jogging czy joga) oraz wyróżnić sporty grupowe, będące in-
strumentem integracji i formą spędzania czasu w gronie znajomych.  

Przyczyny popularności sportu są następujące [Datko, 2003]:  
– jest postrzegany jako cywilizowana namiastka atawistycznej potrzeby 

walki, 
– może zaspokajać potrzeby rywalizacji, 
– ma wychowawcze i zdrowotne aspekty, uczy rywalizacji, kształci 

umiejętności wygrywania i przegrywania, poszanowania zasad i reguł 
sportowych oraz etycznych, 

– jest formą zabawy i rozrywki, 
– jest kreatywny, wpływa na tworzenie określonego stylu życia, przeja-

wiającego się na przykład w sposobie zachowania, stylu ubierania, 
– ma zdolność do tworzenia widowiska i przyciągania wielkiego audyto-

rium, 
– może być wykorzystywany jako instrument propagandy. 
Sport zdecydowanie odgrywa dużą rolę w biznesie, reklamie i ogólnie po-

jętej komercji. Jest źródłem stałego i niesłabnącego zysku, promują go zarówno 
sportowcy, jak i ich indywidualne i drużynowe sukcesy. To z kolei promuje 
dane przedsiębiorstwo, będące sponsorem, lub nawet cały sztab odpowiedzialny 
za drużynę. 

Popularność sportu i jego znaczenie systematycznie wzrasta. Współczesny 
sport można określić jako wielowymiarowy i realizowany w różnych formach 
instytucjonalnych. Sport stał się produktem, na którego zapotrzebowanie zgła-
szają szerokie kręgi odbiorców. Oprócz wartości kulturowych i społecznych jest 
stymulatorem rozwoju wielu gałęzi gospodarki. 

W zależności od podmiotu, który zajmuje się sportem jako działalnością 
gospodarczą, można obserwować różne sposoby jego wykorzystania do osiąg-
nięcia zysku. Kluby sportowe działają jak agencja reklamowa – muszą osiągnąć 
wyniki, aby przyciągnąć kibiców, co z kolei jest atrakcyjne dla sponsora: pod-
nosi jego prestiż, umożliwia dotarcie do większego audytorium. Głównym źró-
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dłem zysku organizatorów imprez sportowych są opłaty za prawa do transmisji, 
opłaty za prawa do reklamy, sprzedaż biletów, opłaty licencyjne za wykorzy-
stanie w promocji postaci sportowców, znaków, pamiątek itp. Na przykład me-
dia osiągają zyski ze sprzedaży produktu, jakim jest określone widowisko spor-
towe [Datko, 2003]. 
 

 

9,1%

8,4%

9,9%

7,9%

7,6%

8,3%

32,5%

30,6%

37,7%

38,3%

37,5%

22,5%

26,2%

20,4%

22,0%

21,3%

22,0%

35,8%

34,8%

32,1%

33,8%

32,8%

32,3%

36,2%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bardzo się interesuję Trochę się interesuję Raczej się nie interesuję W ogóle się nie interesuję

 
 
Wykres 1. Zainteresowanie sportem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na www.wirtualne me-
dia.pl. 

 
 
Dla przedsiębiorstwa wykorzystywanie sportu w strategii marketingowej 

może być elementem wyróżniającym, pozytywnie wpływającym na jego wize-
runek oraz osiągane wyniki sprzedaży. Dla instytucji sportowych i samych 
sportowców jest to szansa na zacieśnienie więzi emocjonalnych z lojalnymi 
nabywcami, a także sposób na ekspansję rynkową [Waśkowski, 2005]. Sport 
rodzi wiele skojarzeń szerokiego grona klientów, którzy chcą je wykorzystać 
w promowaniu własnych jednostek. 

Szacuje się, że światowe wydatki na sport w latach 2009–2013 wzrosną ze 
114 mld USD do 133 mld USD1. Całkowite przychody ze sportu będą nie-

                                                           
1  Wynik raportu firmy doradczej  PwC Back on Track – the Outlook for the Global Sports 

Market, analizującej perspektywy rynku sportowego w latach 2009–2013. 



254 Agnieszka Grzybowska 

 

znacznie wzrastały po okresie istotnego spadku w poprzednich latach. Tenden-
cja wzrostowa ma wystąpić we wszystkich częściach świata. Eksperci szacują, 
że zyski z biletów na imprezy sportowe zwiększą się z 43,2 mld USD w 2009 
roku do 49 mld USD w 2013 roku i będą głównym źródłem przychodów ze 
sportu. Z uwagi na lokalne warunki ekonomiczne i różnice w poziomie docho-
dów mieszkańców bezpośrednie przychody z imprez sportowych w poszczegól-
nych regionach świata będą jednak zróżnicowane. Według specjalistów naj-
szybciej będą rosły wydatki na sponsoring – z 29,4 mld USD w 2009 roku do 
35,2 mld USD w 2013 roku [Sport będzie przyciągał...,].  

 
Tabela 1 

Dyscypliny sportu i przypisywany im wizerunek  

Szybkość,  
spontaniczność 

Nieugiętość, 
niezłomność 

Wytrwałość, 
upór,  

determinacja 

Piękno, 
estetyka, 
elegancja 

Zdrowie, 
świeżość 

Wyścigi samochodowe  maraton jazda figuro-
wa na lodzie 

 

Piłka ręczna piłka ręczna kolarstwo taniec kolarstwo 
Koszykówka piłka ręczna lekkoatletyka jeździectwo pływanie 
Kolarstwo hokej na lodzie pływanie   
Hokej na lodzie     

Źródło: [Sporek, 2007, s. 125]. 
 
 

2. Sponsoring sportu 

 
Sponsoring to planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola wszelkich 

działań polegających na świadczeniu różnych środków na rzecz organizacji 
sportu, kultury i sfery socjalnej w celu osiągnięcia efektu biznesowego i promo-
cyjnego. Dla organizacji sportowej sponsorowanie jest jednym z produktów, 
które sprzedaje sponsorom, a dla przedsiębiorstw sponsorujących – przejawem 
prowadzenia marketingu przez sport [Sznajder, 2008]. Przedsiębiorstwa do-
strzegają możliwości marketingowego wykorzystania sportu, co znajduje od-
zwierciedlenie w poziomie aktywności w tym obszarze. Sponsoringu nie należy 
utożsamiać jednak z mecenatem (por. tabelę 2). 
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Tabela 2 

Sponsoring a mecenat 

Mecenat Sponsoring 
Działania podejmowane w celu  
wspierania określonych dziedzin 

Działania podejmowane w celu popularyzowania 
sponsora  

Działania bezinteresowne Działania mające na celu przysporzenie korzyści 
Jednostronne działania sponsora Kontakty oparte na świadczeniach wzajemnych  
Cel ogólnospołeczny Cel komercyjny 
Motyw ogólnospołeczny Motyw komercyjny 
Mecenas nieznany, rzadko ujawniany Sponsor znany, celowo eksponowany 
Dyskretny, cichy charakter działania Fakt obdarowania beneficjenta nagłaśniany, sforma-

lizowany charakter działania 

Źródło: [Barańska, 2008, s. 33]. 
 
 
Zarządzanie sponsoringiem to dysponowanie widowiskiem tworzonym 

przez zespół sportowy, a także wizerunkiem sportowców, trenerów w celu osiąg-
nięcia korzyści finansowych. Sponsoring jest działaniem, którego celem jest 
wzajemne świadczenie usług. Podejmowany jest w interesie zarówno sponso-
rowanego, jak i sponsorującego. Podmiot sponsorowany udostępnia swoją po-
zycję na rynku i popularność, sponsor z kolei promuje swoje produkty, wizeru-
nek, gdyż fakt sponsorowania przekazywany jest opinii publicznej [Łasiń- 
ski, 2003].  

Sponsoring sportowy może mieć trzy zasadnicze formy [Berbeka, 2004]: 
sponsorowanie indywidualności sportowych, sponsorowanie drużyny lub sekcji 
sportowej, sponsorowanie wydarzenia sportowego lub serii takich wydarzeń.  

Celem sponsoringu może być promocja nazwy firmy i logo, tworzenie po-
zytywnych skojarzeń sukcesów zawodników lub sponsorowanych klubów ze 
sponsorem, wzmacnianie prestiżu firmy, dotarcie do grupy celowej, zwiększa-
nie zaufania do przedsiębiorstwa, promocja produktu, identyfikacja pracowni-
ków z przedsiębiorstwem. O roli sponsoringu świadczą między innymi tak 
zwane przerwy reklamowe, mające na celu zdynamizowanie widowiska spor-
towego na użytek mass mediów, a konkretnie na potrzeby sponsorów [Zarzą-
dzanie..., 2003]. 
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Powody, dla których sponsorowanie sportu jest uważane przez przedsię-
biorstwa za efektywne, są następujące [Datko, 2003]:  

a) sport wyzwala emocje zarówno przy biernym oglądaniu, jak i aktyw-
nym uczestnictwie, a te, zdaniem specjalistów, powodują szybsze two-
rzenie skojarzeń, lepsze zapamiętywanie nazw produktów, instytucji, 
sloganów reklamowych; 

b) sport jest sposobem na promocję, stał się płaszczyzną prezentowania 
znaków firmowych; 

c) sport jest i masowy (chętnie oglądają go wszyscy), i elitarny (możli-
wość dotarcia do specyficznego segmentu potencjalnych klientów); 

d) sport może być i jest uprawiany od najmłodszych lat do starości, natu-
ralny więc jest zakres jego oddziaływania; 

e) sport jest stosunkowo tanim sposobem dotarcia do klienta; 
f) sport w formie rekreacyjnej jest najłatwiejszą formą zorganizowania 

podmiotom gospodarczym czasu i skupienia ich uwagi, stąd duża po-
pularność sponsorowania programów o takim charakterze dla lokal-
nych społeczności. 

Wyniki przeprowadzanych badań, tak zwanego zappingu2, czyli zmienia-
nia kanałów telewizyjnych w trakcie trwania bloku reklamowego, jednoznacz-
nie wskazują, że zaledwie 4% uważnie ogląda przekaz reklamowy. Zdecydo-
wana większość konsumentów rezygnuje z oglądania reklam. Częściej zmianę 
kanału w trakcie reklam deklarują mężczyźni (51%) i tylko 36% kobiet. Wśród 
osób pracujących zawodowo jest to 49%, w przypadku uczniów i studentów – 
52%, a wśród młodych ludzi od 15 do 29 lat – blisko 50%. Wyraźnie widać, że 
osoby powyżej 50. roku życia znacznie rzadziej (31%) zmieniają kanały telewi-
zyjne w trakcie bloku reklamowego [Reklamy telewizyjne...,  ] 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać zarówno w natłoku prze-
kazów, jak i niskiego ich poziomu. Reklama niejednokrotnie wywołuje znudze-
nie (53% wskazań) bądź irytację – 30%, a tylko w niewielkim stopniu zaintere-
sowanie – 3%. W ostatnich latach wzrasta odsetek osób znudzonych reklamą. 
O znudzeniu oglądaniem reklam mówią częściej nastolatki od 15 do 19 lat, 
uczniowie i studenci; o irytacji częściej mężczyźni, osoby powyżej 40. roku 
życia oraz osoby z wyższym wykształceniem (34%) [Reklamy telewizyjne...,  ] 

                                                           
2  Badanie przeprowadzono między 8 a 15 października 2009 r. na reprezentatywnej lo-

sowo-kwotowej próbie 1007 Polaków w wieku 15 i więcej lat.  
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Wykres 2. Stosunek konsumentów do reklamy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ipsos.pl. 
 
 
Doskonałą alternatywą dla tradycyjnej reklamy jest marketing sportowy3, 

zwłaszcza że maleje skuteczność innych działań. W przypadku sportu można 
spodziewać się zdecydowanej aprobaty przekazu reklamowego i pozytywnego 
nastawienia do sponsorów.  

Sponsoring sportowy, w przeciwieństwie do reklamy telewizyjnej, budzi 
pozytywne skojarzenia odbiorców, konsumenci nie odbierają działań sponso-
ringowych jako natrętne i doceniają wkład przedsiębiorstw w rozwój sportu. 
Jednym z głównych atutów sponsoringu sportowego wydaje się być jego niein-
wazyjność. Reklamy znajdujące się na przykład na koszulkach sportowców lub 
płytach boisk nie wpływają negatywnie na odbiór wydarzeń sportowych. Spon-
soring ma zdecydowaną przewagę nad tradycyjną reklamą. Psychologowie 
i specjaliści od reklamy podkreślają fakt, że emocje towarzyszące oglądaniu 
zmagań sportowych powodują lepsze zapamiętywanie nazw produktów i przed-
siębiorstw oraz sloganów reklamowych. 

 

                                                           
3  Marketing sportowy należy odbierać  jako całość gry rynkowej, w której z jednej strony 

występuje proces sprzedaży lub komunikowania istnienia produktu, a z drugiej sport jako kanał 
komunikacji lub podmiot generujący produkt. Marketing sportowy obejmuje marketing podmio-
tów sportowych, marketing produktów związanych ze sportem oraz sponsoring. Szerzej [Pogo-
rzelski, 2010, s. 12]. 
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Tabela 3  

Dyscypliny najczęściej wspierane przez sponsorów (%) 

Dyscyplina sportu Procent 
Piłka nożna 62,2 
Rajdy samochodowe 30,8 
Skoki narciarskie 19,9 
Koszykówka 19,8 
Boks 16,7 
Żużel 15,2 
Kolarstwo 12,4 
Tenis 12,3 
Lekkoatletyka 11 
Siatkówka 5,1 

Źródło: [Datko, 2003, s. 184].  
 
 
Przedsiębiorstwa wykorzystujące sponsoring w komunikacji marketingo-

wej starają się nie zmuszać do zwrócenia uwagi, ale przyciągnąć uwagę odbior-
ców samoistnie. W przypadku sponsoringu w obszarze sportu jest to naturalne 
i akceptowane. Jest to również efektywny kosztowo sposób promocji. Warun-
kiem powodzenia jest jednak skuteczny transfer emocjonalnych skojarzeń z ob-
szaru sponsorowanego na sponsora oraz zauważenie przez szerokie spektrum 
odbiorców faktu sponsorowania. Wśród deklarowanych przez przedsiębiorstwa 
celów sponsoringu walory te wskazywane są również jako główne motywy 
prowadzenia działań w tym zakresie [Wartość wizerunkowa...,  ]. 

Wybierając sponsoring jako metodę promocji, należy liczyć się z długo-
falowym osiąganiem założonych celów, co zapewne jest jedną z przyczyn 
mniejszego wykorzystywania tej formy promocji przez polskie przedsiębior-
stwa.  

Główne cele, które firmy chcą osiągnąć za pomocą sponsoringu, to budo-
wanie wizerunku marki, wzrost prestiżu firmy i kształtowanie świadomości 
i znajomości jej marki. Jednocześnie prawie 50% przedsiębiorstw stara się 
w ten sposób dotrzeć do klientów i w pewnym stopniu móc kontrolować ich 
lojalność. Wśród innych celów można wymienić wzrost efektywności funkcjo-
nowania przez poprawę wyników sprzedaży.  
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Wykres 3. Jakie cele chcą Państwo osiągnąć przez działania sponsoringowe? 

Źródło:  [Wartość wizerunkowa..., ]  
  
 
Wśród czynników stymulujących sponsoring sportowy należy wymienić 

[Barańska, 2008]: 
– wzrastający udział relacji z wydarzeń sportowych w mass mediach, 
– rosnące koszty reklamy w mediach, 
– komercjalizację sportu, 
– zmniejszenie dotacji na sport i kulturę ze środków publicznych, 
– dążenie przedsiębiorstw do upowszechniania ich image’u, 
–  rosnącą obojętność konsumentów na tradycyjne środki reklamy, 
– nasilającą się globalizację marketingu. 
Każde wydarzenie sportowe może być doskonałą okazją do promocji. Błę-

dem wydaje się niedostrzeganie zdarzeń o mniejszym, lokalnym zasięgu. Spon-
sorzy preferują ogólnokrajowe imprezy, ale często komunikat w takich przy-
padkach bywa nieczytelny. Podobnie jest z wyborem dyscypliny sportu. Za 
dużą oglądalnością kryją się duże koszty wejścia. Rozwiązaniem wydają się być 
dyscypliny niszowe, z którymi można trwale się powiązać na zasadzie pierw-
szeństwa stosunkowo niskim kosztem [Pogorzelski, 2010].  
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3. Działalność sponsoringowa w strategiach marketingowych banków 

 
Dynamiczny rozwój rynku zmusza przedsiębiorstwa, w tym banki, do 

działania w warunkach rosnącej konkurencji i zmniejszającej się lojalności 
klienta wobec marki lub firmy. Trudno dotrzeć i pozyskać nowych klientów. 
Sponsoring umożliwia pokazanie się jako jednostka bliska klienta, współ-
uczestnicząca w jego życiu. Sponsoring sportowy jest efektywną metodą pro-
mocji i komunikacji z rynkiem. Banki bardzo dobrze odnajdują się jako sponso-
rzy nie tylko na arenie ogólnokrajowej, ale szczególnie na lokalnym rynku. 

Klienci chętnie podejmują współpracę z bankiem, który jest nie tylko silny 
i nowoczesny, ale zarazem życzliwy. W efekcie takie działania mają również 
wpływ na biznes w postaci zwiększenia lojalności i satysfakcji pracowników 
i klientów, pozyskiwanie nowych klientów oraz wzrost wielkości sprzedaży 
produktów bankowych. Działania sponsoringowe banków są ukierunkowane 
stricte na wzmocnienie rozpoznawalności marki oraz jej postrzeganie w okreś-
lonym kontekście. Przynoszą efekt w stosunkowo krótkim czasie [Borow- 
ski, 2008].  

GE Money Bank w 2008 roku był sponsorem tytularnym międzynarodo-
wego turnieju siatkówki plażowej GE Money Bank Mazury Open. Siatkówka 
plażowa – zdaniem GE Money Bank – pasuje do wizerunku jednostki i daje 
doskonałe możliwości reklamy (pakiet sponsorski obejmuje pokaźną ilość czasu 
antenowego w telewizji i dużą powierzchnię reklamową w prasie) [Borow- 
ski, 2008]. 

Zgodnie z przyjętą strategią Banku BGŻ, sponsoring ma za zadanie umac-
nianie lokalnej pozycji banku, przez: 

a) budowanie i umacnianie wizerunku – Bank BGŻ to silny, stabilny, 
godny zaufania, zaangażowany partner; 

b) wsparcie biznesu – budowanie, rozwijanie i zarządzanie relacjami. 
W Banku BGŻ sponsoring ma charakter zaangażowany: jest traktowany 

jako wieloletnia inwestycja, budująca trwałą przewagę konkurencyjną i zakła-
dająca aktywne uczestnictwo klientów, pracowników i partnerów banku w ak-
cjach sportowych. W roku 2006 Bank BGŻ zdecydował, że obszarem strate-
gicznego zaangażowania w działania sponsorskie będzie kolarstwo. Do końca 
2010 roku był sponsorem strategicznym Polskiego Związku Kolarskiego 
(PZKol). Od roku 2011 wspiera kolarską grupę zawodową Bank BGŻ Pro-
fessional Cycling Team, która będzie startować w najlepszych polskich wyści-
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gach szosowych z kalendarza PZKol, a także angażować się w wybrane, lokalne 
działania banku na rzecz animacji i promocji sportu wśród dzieci i młodzieży. 
Oprócz zawodowego teamu w głównej osi komunikacji sponsoringowej w 2011 
roku znajdzie się również Tour de Pologne. Bank (jako sponsor zaangażowany) 
swoją pozycję sponsora polskiego kolarstwa wykorzystuje do wsparcia i animo-
wania inicjatyw rowerowych, propagowania aktywnego i zdrowego stylu spędza-
nia czasu czy towarzyszącej sportom rowerowym przygody [www.bgz. pl]. 

Bank Zachodni WBK prowadzi Akademię Orlika – program piłkarskiego 
szkolenia dla dzieci. W trwającym 10 miesięcy szkoleniu piłkarskim Akademii 
Orlika na prawie 110 boiskach w całym kraju wzięło udział ok. 2600 dzieci 
w wieku 6–8 lat. Akademia Orlika to zorganizowany przez Bank Zachodni 
WBK nowatorski program bezpłatnego szkolenia piłkarskiego najmłodszych 
[www.sponsoring.bzwbk.pl]. 

Nordea Bank Polska od 2008 roku wspiera działającą pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Sopotu, Sopocką Szkołę Katamaranów NAVIGO. We współ-
pracy z bankiem Nordea szkoła organizuje kursy weekendowe i tygodniowe, 
lekcje indywidualne oraz sesje treningowe katamaranami wzdłuż brzegów Za-
toki Gdańskiej. Zajęcia dla młodzieży prowadzone są przez cały rok w ramach 
Uczniowskiego Klubu Sportowego NAVIGO oraz klasy żeglarskiej w Gimna-
zjum nr 3 w Sopocie. Nordea dzięki sponsoringowi Sopockiej Szkoły Katamara-
nów realizuje swoją misję „Stwarzamy Możliwości” w odniesieniu do młodzieży, 
która marzy o zdobyciu umiejętności żeglarskich [www.nordea. pl, ]. 

Podstawowym i bezpośrednim celem działań sponsoringowych banku For-
tis Bank Polska jest budowanie i umacnianie w świadomości marki banku oraz 
tworzenie jej pozytywnego wizerunku. Ze względu na swoją charakterystykę 
i strategię rozwoju bank poszukuje przedsięwzięć pozwalających mu przede 
wszystkim na bezpośrednią komunikację z klientami prezentującymi jego grupy 
docelowe. Fortis Bank Polska jest częścią grupy BNP Paribas, która jest naj-
większym sponsorem tenisa na świecie. Naturalne jest zatem zaangażowanie 
banku w sponsoring wydarzeń tenisowych w Polsce [www.bnpparibasfortis.pl/ 
o-banku/sponsoringi.htm, 2011]. 

Każde działanie sponsoringowe to w rzeczywistości transakcja. Sponsoru-
jąc, banki kupują „ekspozycje”. Bardzo upraszczając, można powiedzieć, że 
kupują możliwość wypromowania produktów, usług, logo w bardziej wyrafi-
nowany i bardziej społecznie akceptowalny sposób. Sponsoring to kolejny ka-
nał marketingowy i zawsze w mniej lub bardziej bezpośredni sposób prowadzi 
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do transakcji. Nie sposób zapomnieć o walorach tej formy działań. Środki po-
święcone na sponsoring nie trafiają do na przykład agencji reklamowej, lecz do 
drużyny sportowej itp. Istnieje tu zatem pewien pozytywny oddźwięk społeczny 
podjętych działań [Borowski, 2008].  

Sport, a w szczególności sponsoring sportowy, wobec zwiększających się 
w szybkim tempie kosztów tradycyjnej reklamy i malejącej jej efektywności, 
a także konieczności przebicia się przekazu promocyjnego firmy przez szum 
informacyjny w mediach, jest bez wątpienia szczególną, ale co istotne, efek-
tywną metodą promocji i komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem.  
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SPORTS SPONSORSHIP AS AN ELEMENT  

OF ENTERPRISES’ PROMOTION STRATEGY  

(ON THE EXAMPLE OF BANKS) 

 
 

Summary 
 

The society is a set of people of different personalities and preferences. However, 
numerous of sports fields and diversity of sports disciplines makes everyone to find 
something interesting. Sport is continuously trendy and number of its funs has been 
constantly increasing for years. Thus sports fans have become a field of companies’ 
interest seeking the possibility of attracting new customers and building or strengthen-
ing a company’s image. While entrepreneurs perceive sport as the variety of the busi-
ness, sports sponsorship, in their opinion, is kind of investment contributing to growth 
in their efficiency in the end. This article aims to highlight the role of sports sponsor-
ship in the activities of companies, including banks.  

 
Translated by Agnieszka Grzybowska 
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REKREACJA W AGROTURYSTYCE I TURYSTYCE WIEJSKIEJ 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  

DAWNYCH GIER I ZABAW 
 
 
 

Wstęp 

 
Turystyka wiejska i agroturystyka umożliwiają regenerację sił fizycznych 

i psychicznych przez odpoczynek w środowisku wiejskim od codziennych, 
pośpiesznych zajęć. Przebywanie na wsi pozwala na zapoznanie się z typowymi 
zajęciami wiejskimi, zarówno związanymi z chowem zwierząt gospodarskich 
(żywienie zwierząt, dojenie, pielęgnacja oraz inne), jak i uprawami roślinnymi 
(np. pielenie, sianokosy), czyli ściśle powiązanymi z agroturystyką. Jest rów-
nież sposobem uczestniczenia w wydarzeniach, jakie mają miejsce na terenie 
gminy, takich jak dożynki, festyny, święta religijne i innych. Podstawowymi 
usługami obu form jest oferowanie miejsc noclegowych oraz wyżywienia tury-
stom, natomiast do usług uzupełniających zalicza się zajęcia rekreacyjne orga-
nizowane zarówno w obrębie gospodarstwa agroturystycznego, jak i na tere-
nach wiejskich. Za rekreację powszechnie uznaje się zajęcia podejmowane 
w czasie wolnym dla odpoczynku, pomnażania zdrowia, rozrywki i samo-
doskonalenia, obejmujące wszystkie formy aktywności [Podstawy rekreacji..., 
2002]. Rekreacja może więc mieć formy czynne związane z wysiłkiem fizycz-
nym lub psychicznym oraz bierne, na przykład opalanie się, oglądanie telewizji. 
Wybór zależy zarówno od wieku, płci, indywidualnych zapotrzebowań, jak 
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i oferty turystycznej. Obecnie turyści często oczekują od kwaterodawców kon-
kretnych propozycji, uznając je wręcz za niezbędny element oferty. Ważne więc 
wydaje się przygotowanie takiej oferty, która byłaby nie tylko bogata w różne 
formy aktywności, ale również umożliwiała nawiązanie do miejscowej kultury, 
folkloru, zwyczajów, tradycji i była charakterystyczna dla danego regionu. 
Każdy region bowiem ma własną, nigdzie indziej niewystępującą kulturę, dzię-
ki której oferta może być nie tylko atrakcyjna, ale też niepowtarzalna, a przez to 
konkurencyjna. 

Celem artykułu jest prześledzenie ofert gospodarstw agroturystycznych 
i turystyki wiejskiej pod względem informacji o rekreacji ruchowej i twórczej. 
Skupiono się na tych formach, ponieważ ściśle zależą one od kwaterodawcy. 
Zbadano oferty umieszczone w Internecie na portalach agroturystycznych. Ba-
dania przeprowadzono w dniach 23 i 25 marca 2011 roku. Wskazano również 
na możliwości poszerzenia oferty o dawne gry i zabawy. Nawiązują one bezpo-
średnio do tradycji regionu, a przez to są unikatowe i niepowtarzalne, mogą 
również przyczynić się do wzrostu konkurencyjności kwater agroturystycznych 
i turystyki wiejskiej. 

 
 

1. Rekreacja w turystyce wiejskiej i agroturystyce 

 
Różnorodność klasyfikacji form działalności w czasie wolnym utrudnia 

podanie uniwersalnej typologii rekreacji. Można zatem wyodrębnić rekreację 
fizyczną (ruchową), twórczą, kulturalną, rozrywkową. Wszystkie formy znala-
zły odzwierciedlenie w turystyce wiejskiej i agroturystyce. 

Rekreacja fizyczna ma genezę w grach i zabawach ludowych. Doniosłą ro-
lę w jej rozwoju odegrała Komisja Edukacji Narodowej oraz Henryk Jordan, 
twórca ogrodów i placów zabaw. Formy rekreacji ruchowej są różnorodne. Mo-
że nią być gimnastyka, ale również gry terenowe, gry i zabawy ruchowe, kolar-
stwo, kometka, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, narciar-
stwo, palant, piłka ręczna, pływanie, strzelanie z wiatrówki i łuku, tenis stoło-
wy, tor przeszkód. Podstawowymi formami rekreacji twórczej są natomiast 
zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, prace artystyczne z różnych two-
rzyw), zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, taniec, udział w chórze), zajęcia 
z majsterkowania, zajęcia modelarskie, fotograficzne i filmowe, zajęcia tech-
niczno-radiowe oraz motoryzacyjne [Napierala i wsp., 2009]. Rekreacja twórcza 
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w połączeniu z rekreacją fizyczną wpływa na kształtowanie pełniejszej osobo-
wości. Rekreacja kulturalno-rozrywkowa pozwala natomiast wypoczywać przez 
czytelnictwo, rozrywki umysłowe (konkursy, zagadki, krzyżówki), film, teatr 
oraz imprezy kulturalne i artystyczne, do których należą na wsi festyny, zabawy 
ludowe, widowiska [[Napierala i wsp., 2009].   

W obecnych czasach wzrastają oczekiwania w stosunku do form rekreacji, 
co ma niewątpliwy wpływ na wybór oferty turystycznej. Ta z kolei, zwłaszcza 
w agroturystyce i turystyce wiejskiej, jest związana z umiejętnościami i kre-
atywnością usługodawców, ale również innymi czynnikami, na przykład eko-
nomicznymi czy przestrzennymi. Na potencjalnych klientów oddziałuje również 
czynnik ekonomiczny oraz potrzeby, zainteresowania, moda, umiejętności  
i oczywiście wiek. Spowodowało to, że formy rekreacyjne zawarte w ofertach 
są różnorodne i powszechnie dostępne. W zakresie rekreacji ruchowej najczęś-
ciej proponuje się turystom formy aktywności oparte na walorach przyrodni-
czych. Są to spacery, jazda na rowerze, jazda konna, sporty wodne, ale również 
wędkarstwo czy bezkrwawe safari. W kwaterach dostępne są powszechnie place 
zabaw dla dzieci, brodziki i coraz częściej baseny, trampoliny, korty tenisowe, 
boiska do gry w piłkę, stoły do ping-ponga itp. Jeżeli chodzi o rekreację twór-
czą, oferowane są warsztaty garncarskie, plecionkarskie, tkackie czy malarskie. 
Imprezy kulturalno-rozrywkowe są organizowane przez władze samorządowe, 
stowarzyszenia lub organizacje turystyczne, rzadziej przez poszczególnych 
kwaterodawców.  

Opisane rodzaje aktywności są ogólnie dostępne, a zatem nie przyczyniają 
się do wzrostu konkurencyjności w tak dużym stopniu, jak by sobie tego życzy-
li usługodawcy. Wyjątkiem jest rekreacja twórcza, ponieważ może nawiązywać 
do regionu, a wykorzystując lokalne wzornictwo, tradycje czy metody, staje się 
niepowtarzalna. 

 
 

2. Gry i zabawy elementem produktu agroturystycznego i turystyki  
wiejskiej 

 
Niedocenionym potencjałem, możliwym do wykorzystania zarówno w tu-

rystyce wiejskiej, jak i agroturystyce, mogą być gry i zabawy nawiązujące do 
tradycji regionu. Są one o tyle godne polecenia, że nie wymagają dużych nakła-
dów pieniężnych na ich realizację, a umożliwiają poszerzenie oferty o unikato-
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we elementy. Wymagają jednak kreatywności i osobistego zaangażowania kwa-
terodawców. Zabawom i grom  towarzyszą przeżycia emocjonalne i duże zaan-
gażowanie uczuciowe. Charakteryzuje je radość, zadowolenie, co sprzyja wy-
poczynkowi i odprężeniu. Mogą wpływać na rozwój cech charakteru, zwłaszcza 
dzieci, takich jak samodzielność, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokład-
ność, zdyscyplinowanie i śmiałość, przyczyniają się do działania w zespole, 
rozwijają duch koleżeństwa. Łączą ruch z umysłem, umożliwiają przeżycie 
czegoś niezwykłego. Do dobrze rozpowszechnionych form zalicza się następu-
jące: 

a) gry i zabawy dla dzieci na terenie gospodarstw agroturystycznych, 
wykorzystujące zazwyczaj specyficzne urządzenia (piaskownice, ba-
seny, huśtawki i coraz częściej sprzęt sportowo-rekreacyjny); 

b) gry i zabawy terenowe, czyli biegi i marszobiegi na orientację, labiryn-
ty i tory przeszkód, podchody, biegi patrolowe, wyścigi terenowe, raj-
dy quadów itp.; 

c) inne gry i zabawy rekreacyjne na terenie kwatery, na przykład ringo, 
bule, minigolf, dwa ognie, palant. 

Mniej popularne są tak zwane gry fabularne. Są to gry nowej generacji 
oparte na dziełach współczesnej fantastyki (książek, filmów, gier komputero-
wych). Przykładem są LARP (Live Action Role Play) czy MORKON, oparte na 
motywach i postaciach dzieł J.R.R. Tolkiena [Smoleńska, 2006]. 

Do rzadkości należy wykorzystanie w rekreacji ruchowej tak zwanych gier 
i zabaw pastwiskowych. Warto tu zwrócić uwagę, że współczesne dzieci 
i młodsze nastolatki zatraciły umiejętność zabawy w „coś” na rzecz zabawy 
„czymś”. Łatwo dostępne zabawki zwykłe, edukacyjne, interaktywne itp. spo-
wodowały, że dzieci do zabawy potrzebują rekwizytów. Gdy są ich pozbawio-
ne, często nie wiedzą, co ze sobą zrobić, przybiegając do rodziców z zapyta-
niem: w co się mamy bawić. Dawniej dzieci nie miały tego dylematu, znały 
bowiem przeróżne gry i zabawy niewymagające żadnych rekwizytów, wystar-
czył kamyk, patyk czy kawałek sznurka.  

Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku zabawy dzieci na wsi odbywały 
się na marginesie obowiązków gospodarskich. Obowiązki polegały na wypasa-
niu krów, kóz, owiec i ptactwa domowego, dlatego miejscem zabaw były past-
wiska. Zabawy i gry różniły się w zależności od regionu. Jeżeli zabawa była 
znana w całej Polsce, to w poszczególnych regionach miała różne odmiany. Gry 
i zabawy często były osobne dla chłopców i dziewcząt, przy czym w grach 
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i zabawach dla chłopców ważne było wykazanie się sprytem, zręcznością, re-
fleksem, a u dziewcząt przeważały zgadywanki. Były też gry koedukacyjne, jak 
na przykład „wilk i gąski”. Niezwykle ciekawe były gry i zabawy dziewcząt 
uczących się, a pochodzących z bogatszych rodzin i przebywającej poza do-
mem, „na pensjach”. Wymagały one bowiem pewnej wiedzy ogólnej, obycia 
towarzyskiego, spostrzegawczości, sprytu, elokwencji czy poczucia humoru 
[Mazur, 2011].  

Gry i zabawy pochodzące jeszcze z początków XX wieku mogą być swo-
istą inspiracją dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Włączenie ich do 
oferty umożliwia zaznajomienie dzieci i młodzieży z obyczajami regionu i jego 
tradycjami. Wydaje się, że nie tylko przyczyni się to do ich przypomnienia, lecz 
może podnieść atrakcyjność form rekreacji dostępnej w agroturystyce i turysty-
ce wiejskiej. Będzie to jednak wymagało od kwaterodawców samodzielnego 
zebrania informacji od starszych mieszkańców wsi, jak wyglądały gry i zabawy 
w czasach ich dzieciństwa. Niekiedy pomocna może być wizyta w regionalnym 
skansenie. Dla przykładu, w Skansenie Wsi Lubelskiej prowadzone są warszta-
ty „Zabawy pastwiskowe towarzyszące pasionce”. Można tam zapoznać się 
z takimi zabawami, jak derkacz, gąski, ducza, gra w kamyczki, kółko graniaste, 
uciekaj myszko, stary niedźwiedź mocno śpi, mam chusteczkę haftowaną [Pie-
karniak, 2011]. 

Muzeum Wsi Mazowieckiej zaznajamia z oryginalnymi grami i zabawami 
wielkanocnymi. Są one skierowane do całej rodziny. Wiele uciechy dostarczy 
gra „w kręgla”. Jest to gra drużynowa, polegająca na przerzuceniu kręgla na 
stronę przeciwnika. Można również zobaczyć, jak wygląda turlanie jaj z pagór-
ka. Atrakcją jest również „huśtawka wielkanocna”. Do drugiej wojny światowej 
mieszkańcy mazowieckich wsi budowali w Wielką Sobotę huśtawki z drewna 
o kilkumetrowej wysokości. W Poniedziałek Wielkanocny bujano się na nich na 
stojąco parami. Wierzono, że zapewni to zdrowie, a przede wszystkim uchroni 
od bólu głowy przez cały rok [http://www.mwmskansen.pl/index.php?s=Gry_ 
i_zabawy_wielkanocne, 2011]. 

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach prowadzi 45-minutową lekcję dla 
uczniów V i VI klas szkoły podstawowej i gimnazjum na temat „Zabawy i za-
bawki jako element edukacji regionalnej”. Lekcja ma za zadanie pomóc zrozu-
mieć młodszemu pokoleniu własne korzenie i kształtować regionalizm.  

Dawne gry i zabawy powinny wzbogacać ofertę gospodarstw agrotury-
stycznych i turystyki wiejskiej. Mogą poszerzyć ofertę istniejących specjali-
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stycznych gospodarstw, zwłaszcza wyspecjalizowanych w edukacji, gdzie 
zwiedzanie gospodarstwa łączy się z warsztatami praktycznymi, ale także z pro-
gramem rekreacyjno-sportowym. Powinny być też elementem gospodarstw 
specjalizujących się w szeroko rozumianej kulturze ludowej, a także niemają-
cych określonej specjalizacji, ale poszukujących niskonakładowych możliwości 
zwiększenia swojej atrakcyjności. 

 
 

3. Formy rekreacji w gospodarstwach agroturystycznych i turystyki wiej-
skiej dostępne w ofercie internetowej 

 
Turyści szukający dla siebie ofert na wsi mogą skorzystać z informacji 

umieszczanych na portalach internetowych. Do wyboru jest portal prowadzony 
przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej – www.agroturystyka.pl, oraz por-
tale www.agrowakacje.pl czy www.wakacje.agro.pl. Do mniej znanych portali 
należą: agroturystyka.gmina.pl i www.e-agro.pl. Można również skorzystać 
z największego polskiego serwisu aukcyjnego – allegro.pl. 

W poszukiwaniu różnorodnych form rekreacji najbardziej przydatny wy-
daje się portal www.agroturystyka.pl, umożliwia bowiem skorzystanie z wy-
szukiwarki kwater pod kontem oferty specjalnej i spośród 17 kryteriów wybrać, 
określony sposób rekreacji. Są to: aktywny wypoczynek, obozy jeździeckie, 
organizacja wycieczek, plenery malarskie, rękodzieło, weekendy brydżowe. 
Zestawienie ofert przedstawiono na wykresie 1. Wyszukiwarka kwater jest tak 
skonstruowana, że dostępne oferty mogą występować kilka razy pod poszcze-
gólnymi kryteriami. Najliczniejszą grupę ofert znajdziemy pod kryterium „ak-
tywny wypoczynek”. Po jej szczegółowym przeanalizowaniu okazało się, że 
zawarte są tam oferty przynależne do pozostałych zdefiniowanych grup. Na-
stępną grupą gospodarstw są gospodarstwa „organizujące wycieczki”. Jednak 
tylko w dwóch gospodarstwie w ofercie znalazły się usługi przewodnickie. 
W pozostałych były informacje o możliwości wycieczek w okolicy. Na trzeciej 
pozycji pod względem liczebności ofert znalazła się grupa gospodarstw w kate-
gorii „plenery malarskie”. W dostępnym opisie dość trudno było wyszukać tę 
formę rekreacji twórczej, pomimo umieszczenia gospodarstw właśnie w tej 
kategorii. Według opisu tylko jedno gospodarstwo oferowało prace manualne –  
naukę rzeźbienia w drewnie, plenery malarskie lub majsterkowanie w stolarni. 
Pod kryterium „rękodzieło” znalazło się 27 gospodarstw. Było to gospodarstwo 
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wymienione powyżej, czyli te, które oferowały naukę rzeźbienia i plenery ma-
larskie, oraz jeszcze, zachwalające „hobby gospodarzy: rzeźba w drewnie, go-
beliny, wędkarstwo”. W pozostałych gospodarstwach nie było ani słowa o rę-
kodziele. Po wyborze kryterium „obozy jeździeckie” i „weekendy brydżowe” 
otrzymano po 20 obiektów. Wydawało by się, że w opisie gospodarstw na pew-
no znajdziemy informację adekwatną do kryterium. W kategorii obozy jeź-
dzieckie 6 gospodarstw oferowało owe usługi, czyli naukę jazdy konnej i obozy 
jeździeckie, a 2 tylko przejażdżkę bryczką, wozem czy nawet karetą, w jednym 
stadnina koni znajdowała się w pobliżu, natomiast w pozostałych nie było ani 
słowa o wymienionym kryterium. W gospodarstwach znajdujących się w kate-
gorii „weekendy brydżowe” ani jedno nie  wspomniało o tych weekendach. 
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Wykres 1. Formy rekreacji w ofertach gospodarstw agroturystycznych i turystyki 

 wiejskiej znajdujących się na portalu www.agroturystyka.pl 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.agroturystyka.pl, 2011. 
 
 
Na portalu www.agrowakacje.pl w zakładce „inne wymagania” możliwe 

jest wybranie tylko dwóch form rekreacji: „plenery malarskie” oraz „rzemiosło, 
sztuka ludowa”. W pierwszej grupie znalazły się 34 obiekty, w drugiej 33. Każ-



272 Anna Sieczko 

 

de gospodarstwo umieszczało krótką wzmiankę o sobie, następnie musiało do-
stosować się do schematu zawartego w portalu, ale umożliwiającemu potencjal-
nemu turyście porównanie ofert gospodarstw. Kwaterodawca umieszczał infor-
mację, „dlaczego warto do niego przyjechać”. Komunikat o plenerach malar-
skich zamieściło tylko 4 kwaterodawców. Pozostali umieszczali informacje 
niemające nić wspólnego z tą formą rekreacji twórczej, lecz z rekreacją rucho-
wą, czyli: jazdę konną, spacery, jazdę rowerową, grzybobranie, wędkowanie 
oraz sporty wodne. Wszyscy za to gwarantowali kontakt z wiejską przyrodą. 
W drugiej kategorii: „rzemiosło, sztuka ludowa”, tę formę rekreacji za swój atut 
uznało 13 kwaterodawców. Znalazły się następujące rodzaje działalności: haft 
(4), prace twórcze (1), malowanie na szkle i drewnie (1), lepienie z gliny  
(2), rzeźbiarstwo (1), filcowanie (1), wyplatanie wikliny (1), suche bukiety  
(1), obróbka lnu (1). Dwóch kawaterodawców zamieściło informację o spotka-
niach z twórcami ludowymi. Pozostałych 18 nie umieściło żadnej informacji 
nawiązującej do kategorii, w której się znaleźli. Podobnie jak na portalu 
www.agroturystyka.pl., wyszukiwarka była tak skonstruowana, że te same oferty 
ukazywały się pod poszczególnymi kryteriami. Każdy kwaterodawca jako atut 
wymieniał formy rekreacji ruchowej, natomiast portal nie umożliwiał wyboru 
takiego kryterium. 

Portal www.wakacje.agro.pl ma identyczne oferty jak portal www.agro-
wakacje.pl. Oba znajdują się pod tym samym adresem IP, co wskazuje na tę 
samą lokalizację fizyczną oraz wykorzystanie tej samej bazy danych. 

Portal agroturystyka.gmina.pl daje bardzo małe możliwości przeglądania 
ofert pod kątem rekreacji. Dostępne jest tylko kryterium „na konie”. Po jego 
wyborze  wyświetla się 5 ofert gospodarstw. Cztery z nich oferują jazdę konną, 
a jedno nic o niej nie informuje. 

Portal www.e-agro.pl nie umożliwia przeglądania ofert pod kątem rekrea-
cji, podobnie jak allegro.pl. 

 
 

Zakończenie 

 
W obecnych czasach wzrastają oczekiwania turystów wobec form rekrea-

cji, co niewątpliwie wpływa na wybór oferty turystycznej. Kwaterodawcy po-
wszechnie oferują więc zarówno formy rekreacji ruchowej, jak i twórczej. Prag-
nąc zwiększyć swoje możliwości dotarcia do potencjalnego klienta, umieszczają 
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swoje oferty w poszczególnych kategoriach, pomimo braku takiej specjalistycz-
nej oferty.  

Wyspecjalizowane portale nie ułatwiają poszukiwania potencjalnemu tury-
ście ofert pod kątem specjalistycznych form rekreacji. Na portalu www.agrotu-
rystyka.pl jest najwięcej opcji. Turysta ma możliwość zarówno wyboru pod 
kątem rekreacji ruchowej jak i twórczej. Portale www.wakacje.agro i www. 
agrowakacje.pl dają możliwość wyboru tylko pod kątem rekreacji twórczej, 
a agroturystyka.gmina.pl – tylko pod kątem rekreacji ruchowej. Żadnej możli-
wości wyboru pod kątem rekreacji nie ma na portalu www.e-agro.pl oraz na 
serwisie aukcyjnym allegro.pl. 

W ofercie bardzo rzadko występuje wzmianka o grach i zabawach. Na por-
talu www.agroturystyka.pl wspomniało o nich tylko dwóch kwaterodawców. 
W pierwszym przypadku było to sformułowanie: „ciekawe zabawy edukacyj-
ne”, w drugim: „gry i zabawy towarzyskie”, brakowało natomiast dokładniej-
szej informacji. 

Rekreacja twórcza może nawiązywać do tradycji regionu. W opisie ofert 
znajdujących się na portalach zabrakło tego powiązania. Wymieniano formy 
owej rekreacji bez dodatkowych szczegółów. Ponadto były one tylko rozsze-
rzeniem usług oferowanych przez kwaterodawców, a nie głównym produktem 
powiązanym z regionem. Jeżeli występowało nawiązanie do regionu, to do 
przyrody lub kuchni. 

Portale wyspecjalizowane w ofertach turystycznych nie powinny ograni-
czać się do przedstawienia konkretnych kategorii. Dobrym rozwiązaniem było-
by rozbudowanie baz danych w taki sposób, aby można było wyróżniać nowe 
kategorie, na przykład związane z dawnymi grami i zabawami. Konieczne jest 
też aktualizowanie bazy danych ofert. Możliwe jest, że takie rozwiązania zain-
spirowałoby kwaterodawców do rozszerzenia swoich oferty.  
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Wstęp 

 
Rekreacja jest zjawiskiem społecznym ulegającym nieustannym zmianom. 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym staje się coraz ważniejszym elementem życia 
człowieka. Dynamiczny rozwój zachowań rekreacyjnych spowodował pojawie-
nie się problemu szczegółowej charakterystyki, zarówno samego zjawiska re-
kreacji jak i przestrzeni, w której jest ona prowadzona. Jednak nie wystarcza 
sam opis aktywności rekreacyjnej. Aktualna ocena zagospodarowania rekrea-
cyjnego, zbadanie czynników społecznych i ekonomicznych wpływających na 
rozwój rekreacji oraz określenie strategii rozwoju i promocji rekreacji to główne 
zadania w czasach, gdy postępująca deifikacja techniki bezpośrednio się przy-
czynia do ogólnej hipokinezji społeczeństwa. Wciąż niewiele jest jednak prac 
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poświęconych tej tematyce, a zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze 
powodują, że wiele badań wymaga aktualizacji. 

Temat artykułu skłania do wyjaśnienia takich podstawowych terminów, 
jak przestrzeń rekreacyjna, obiekt sportowo-rekreacyjny, aktywność ruchowa 
i rekreacyjna. 

Według M. Drzewieckiego (1992) przestrzeń rekreacyjna „jest częścią 
przestrzeni geograficznej, posiadającą cechy korzystne (umożliwiające i sprzy-
jające) do realizacji różnych form wypoczynku charakteryzujące się istnieniem 
procesów rekreacyjnych o rozmiarach istotnych społecznie i przestrzennie” 
[Liszewski, 1995]. W przestrzeni rekreacyjnej mogą działać ośrodki, które są 
ukierunkowane na zaspokajanie oczekiwań i potrzeb osób preferujących okre-
ślone formy aktywności. Takie ośrodki są nazywane ośrodkami aktywności 
rekreacyjnej. Wśród nich można wymienić kluby fitnessu, pływalnie, studia 
tańca itp. [Toczek-Werner, 2007]. Należy dodać, że przestrzeń rekreacyjna nie 
jest ograniczona jedynie do terenu ośrodków rekreacyjnych, lecz jest to pojęcie 
znacznie szersze. Przez przestrzeń rekreacyjną rozumie się również wszelkiego 
rodzaju tereny, które umożliwiają rekreację, a które nie ograniczają form rekre-
acji. Wśród takich terenów można wymienić parki, skwery, boiska, place zabaw 
itp. [Toczek-Werner, 2007]. W ewidencji gruntów i budynków1 za tereny rekre-
acyjne uznano: 

– tereny ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych, 
– tereny zabaw dziecięcych, 
– plaże, 
– urządzone parki, 
– skwery i zieleńce, 
– tereny o charakterze zabytkowym, 
– tereny sportowe, 
– tereny spełniające funkcje rozrywkowe, 
– ogrody zoologiczne i botaniczne, 
– tereny zieleni nieurządzonej [Zagospodarowanie terenów..., 2008]. 
Wskazuje się na potrzebę wyróżnienia również terenów obiektów sporto-

wo-rekreacyjnych ze względu na coraz większą popularność świadczonych 
w nich usług rekreacyjnych wśród mieszkańców miasta. 

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków, DzU 2001, nr 38, poz. 454.  
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Według Szopy i in. (1995) przez pojęcie aktywność ruchowa należy ro-
zumieć „zachowanie się i postępowanie człowieka – w którym składowa moto-
ryczna jest dominująca – i odnosi się do konkretnego zachowania ruchowego 
(np. gra w tenisa) lub do sumy wszystkich zachowań ruchowych (np. aktywność 
sportowa, rekreacyjna, produkcyjna)” [Toczek-Werner, 2007]. W artykule uży-
wane jest również pojęcie aktywność rekreacyjna. Według Bucher (1984) 
określa ona „aktywność, która jest dobrowolnie podjęta dla przyjemności 
w czasie wolnym, która nie wywołuje negatywnych skutków. Rekreacja rucho-
wa to proces odtwarzania lub przywracania utraconej sprawności za pomocą 
aktywności motorycznej i związanej z nią odnowy oraz relaksacji psychicznej” 
[Toczek-Werner, 2007].  

 
 

 
 
 
Mapa 1. Rozmieszczenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w jednostkach osiedlo-

wych Łodzi (Centrum, Nowe Miasto, Zielona, Towarowa, Park Ludowy) 

Źródło: [Atlas miasta Łodzi..., 2002]. 
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Celem przedstawionych badań jest próba określenia współczesnych ten-
dencji i uwarunkowań rozwoju rekreacji ruchowej i sportu w regionie. Celem 
szczegółowym jest charakterystyka przestrzeni rekreacyjnej na szczeblu lokal-
nym, obejmującym teren wybranych jednostek osiedlowych w Łodzi2. Podjęto 
zatem inwentaryzację przestrzenną całorocznych obiektów sportowo-rekrea-
cyjnych w wybranych jednostkach osiedlowych miasta. Poznanie ich struktury 
i zależności na tym obszarze może być wstępem do szerszych badań, syntetycz-
nie opisujących pojęcie przestrzeni rekreacyjnej.  

W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji i badań kwestionariu-
szowych całorocznych obiektów sportowo-rekreacyjnych przeprowadzonych 
w centralnej części miasta, na terenie pięciu sąsiadujących ze sobą jednostek 
osiedlowych Łodzi. Nazwy poszczególnych jednostek są następujące: Park 
Ludowy (34), Towarowa (35), Zielona (36), Nowe Miasto (44) i Centrum (46).  

 
 

1. Metodologiczne podstawy badań 
  
Zakres przestrzenny badań objął Łódź z wyszczególnieniem obiektów 

sportowo-rekreacyjnych na terenie jednostek osiedlowych, ograniczonych na-
stępującymi ulicami: 

a) Park Ludowy (34) – Biegunowa, Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Mic-
kiewicza – Krzemieniecka, Krakowska, Biegunowa; 

b) Towarowa (35) – Srebrzyńska, Żeligowskiego, Legionów, Zielona, 
Żeligowskiego, Struga, Włókniarzy, Mickiewicza, Unii Lubelskiej, 
Srebrzyńska; 

c) Zielona (36) – Ogrodowa, Gdańska, Wólczańska, Mickiewicza, Włók-
niarzy, Struga, Żeligowskiego, Zielona, Legionów, Ogrodowa; 

d) Nowe Miasto (44) – Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Kopcińskiego, 
Źródłowa, Północna, Ogrodowa, Gdańska, Wólczańska, Narutowicza; 

e) Centrum (46) – Wólczańska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, 
Dowborczyków, Piłsudskiego, Wólczańska. 

Identyfikacja i inwentaryzacja obiektów sportowo-rekreacyjnych odbyła 
się w listopadzie i grudniu 2009 roku, natomiast wywiady z klientami poszcze-
gólnych obiektów przeprowadzone w styczniu 2010 roku. 

                                                           
2 Według Atlasu miasta Łodzi [2002], plansza XV obszar Łodzi jest podzielony  

na 61 jednostek osiedlowych. Wybrane jednostki są przedmiotem badań w artykule. 
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Przedmiotem opracowania są zamknięte, całoroczne obiekty sportowo- 
-rekreacyjne zlokalizowane na wskazanym obszarze. W badaniach brano pod 
uwagę jedynie zamknięte, czyli zadaszone obiekty sportowo-rekreacyjne, do-
stępne dla klientów przez cały rok, a zrezygnowano z inwentaryzacji obiektów 
otwartych, sezonowych i przeznaczonych tylko dla sportu wyczynowego. 

Podmiotem badań jest zbiorowość osób korzystających z obiektów spor-
towo-rekreacyjnych zidentyfikowanych i zinwentaryzowanych, będących jed-
nocześnie przedmiotem pracy. 

Zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. Podstawowy ma-
teriał źródłowy zebrano za pomocą badań inwentaryzacyjnych i wywiadu 
z klientami obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zgromadzone dane zanotowano 
w kartach inwentaryzacyjnych i kwestionariuszach wywiadu, będących główną 
dokumentacją pracy. 

Badania inwentaryzacyjne składały się z dwóch etapów: pierwszy polegał 
na przejściu wszystkich ulic znajdujących się na terenie omawianych jednostek 
w celu zlokalizowania i zidentyfikowania obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Następnie w każdym odnalezionym obiekcie starano się uzyskać odpowiedzi 
na pytania zawarte w karcie ewidencyjnej. Informacje uzyskane podczas inwen-
taryzacji umożliwiają ocenę i porównanie ze sobą badanych obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych na wyznaczonym terenie. Pytania zawarte w karcie inwenta-
ryzacyjnej pozwalają na dokładną charakterystykę obiektu.  

Drugim narzędziem badawczym jest skategoryzowany kwestionariusz 
wywiadu Moje preferencje w zakresie rekreacji ruchowej, za którego pomocą 
przeprowadzono wywiady z klientami uczęszczającymi do zinwentaryzowa-
nych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wybór próby respondentów z prak-
tycznych powodów nie mógł być losowy, niemniej postarano się o jej jak naj-
bardziej reprezentatywny charakter. Przeprowadzone badania miały charakter 
próby dostępnościowej – przeprowadzono wywiady z osobami, które uczęsz-
czały do wybranych obiektów, będących przedmiotem badania, i wyraziły go-
towość do odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu. Z zało-
żenia były to badania dobrowolne i anonimowe. Przeprowadzono je we wszyst-
kich obiektach w ciągu wszystkich dni tygodnia, o różnych godzinach, tak aby 
dobrać najbardziej reprezentatywną próbę. Ponieważ próbę badanych oparto na 
dostępności, więc ma ona niższy stopień reprezentatywności niż próba losowa. 
Podjęto jednak wszelkie starania w celu uzyskania jak najbardziej reprezenta-
tywnych i rzetelnych wyników.  
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2. Ogólna charakterystyka badanego obszaru 

 
Badania kwestionariuszowe i inwentaryzacje całorocznych obiektów spor-

towo-rekreacyjnych przeprowadzono w centralnej części miasta, na obszarze 
pięciu sąsiadujących ze sobą jednostek osiedlowych Łodzi: Park Ludowy (34), 
Towarowa (35), Zielona (36), Nowe Miasto (44) i Centrum (46). Punktem od-
niesienia i głównym źródłem zgromadzonych informacji były wybrane plansze 
z Atlasu miasta Łodzi 2002, pod red. S. Liszewskiego. 

Wykorzystano następujące tablice: 
a) tablicę XIV. Rozwój i rozmieszczenie ludności (S. Kaniewicz, B. No-

wakowska, A. Wosiak); 
b) tablicę XV. Struktura demograficzna ludności (W. Michalski, E. Sza-

frańska, B. Nowakowska); 
c) tablicę XXX. Budownictwo mieszkaniowe (A. Kowalska, G. Kowalski); 
d) tablicę XXXI. Warunki mieszkaniowe Łodzi (S. Kaczmarek); 
e) tablicę XXXII. Struktura zasobów mieszkaniowych Łodzi (G. Kowalski); 
f) tablicę XXXIX. Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi (S. Li-

szewski). 
Rozmieszczenie ludności na badanym obszarze w najpełniejszy sposób 

oddaje koncentracja ludności zamieszkującej poszczególne jednostki osiedlowe, 
natomiast pojęcie rozwój odnosi się do typów rozwoju demograficznego, które 
przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Koncentracja ludności i typy rozwoju demograficznego  
na obszarze badanych jednostek osiedlowych Łodzi 

Jednostka osiedlowa Koncentracja ludności (osób/ha) 
Park Ludowy (34) 0–13 
Towarowa (35) 0–13 
Zielona (36) 130–172 
Nowe Miasto (44) 130–172 
Centrum (46) 118–130 

Źródło: [Kaniewicz, Nowakowska, Wosiek, 2002,  plansza XIV]. 
 
 



Przestrzeń rekreacyjna aktywności ruchowej… 

 

281 

 

Koncentrację ludności zamieszkującej poszczególne jednostki osiedlowe 
przedstawiono przedziałami liczbowymi określającymi liczbę osób na hektar. 
Park Ludowy i Towarowa należą do jednostek o najmniejszej koncentracji licz-
by ludności w Łodzi, która wynosi od 0 do 13 osób na hektar. Zielona i Nowe 
Miasto charakteryzują się największą liczbą ludności3, wynoszącą od 130  
do 172 osób na hektar. W Centrum koncentracja ludności wynosi od 118  
do 130 osób na hektar [Atlas miasta Łodzi..., 2002]. 

Biorąc pod uwagę dane liczbowe przedstawiające koncentrację liczby lud-
ności w badanych jednostkach osiedlowych, można stwierdzić, że największe 
zapotrzebowanie na obiekty sportowo-rekreacyjne występuje na terenach, gdzie 
mieszka najwięcej osób, czyli w Zielonej, Nowym Mieście i Centrum. Badania 
inwentaryzacyjne pozytywnie zweryfikowały to założenie. 

Struktura demograficzna ludności. Struktura wiekowa społeczeństwa 
jest uwarunkowana głównie zróżnicowaniem tempa przyrostu naturalnego 
i długością trwania życia na poszczególnych obszarach. W analizie tej struktury 
na badanym terenie uwzględniono podział według ekonomicznych grup wieku, 
który wyróżnia wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny.  

 
Tabela 2 

Struktura demograficzna ludności według ekonomicznych grup wieku  
w badanych jednostkach osiedlowych Łodzi 

Jednostka osiedlowa 
Wiek przed-
produkcyjny 

(%) 

Wiek  
produkcyjny 

(%) 

Wiek popro-
dukcyjny 

(%) 

Współczynnik obcią-
żenia demograficz-

nego* 
Park Ludowy (34) 16 52 32 80 i więcej 
Towarowa (35) 20 66 14 40–50 
Zielona (36) 18 60 22 50–60 
Nowe Miasto (44) 18 60 22 60–70 
Centrum (46) 18 60 22 50–60 

* Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [Atlas mia-
sta Łodzi..., 2002]. 

Źródło: [Michalski, Nowakowska, Szafrańska, 2002, plansza XV]. 

 
 

                                                           
3 Poza zaprezentowanymi jednostkami Zielona i Nowe Miasto tak duża koncentracja lud-

ności jest również na Dąbrowie i Dąbrowie Zachodniej. 
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Na rysunku 1 przedstawiono procentowy udział ekonomicznych grup wie-
ku w poszczególnych jednostkach osiedlowych. We wszystkich badanych jed-
nostkach widoczna jest przewaga procentowa osób w wieku produkcyjnym nad 
osobami w wieku nieprodukcyjnym. Analizując te dane pod kątem zapotrzebo-
wania na obiekty sportowo-rekreacyjne, można wysnuć wniosek, że najbardziej 
potrzebne są placówki adresowane do osób będących w wieku produkcyjnym. 
Jednak nie należy ograniczać perspektyw projektowania i tworzenia obiektów 
umożliwiających uprawianie rekreacji ruchowej tylko do jednej grupy wieko-
wej. Powinny więc powstawać obiekty oferujące różnorodne formy rekreacji 
ruchowej, umożliwiające aktywność każdemu bez względu na wiek. 
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Rys. 1. Struktura demograficzna ludności według ekonomicznych grup wieku w bada-
nych jednostkach osiedlowych Łodzi 

Źrodło: [Atlas miasta Łodzi..., 2002]. 
 
 
Budownictwo mieszkaniowe – typy zabudowy. Zabudowę mieszkanio-

wą Łodzi na charakteryzowanym obszarze zakwalifikowano do poszczególnych 
typów pod względem przeważających w kwartale ulic i charakteru zabudowy 
[Atlas miasta Łodzi..., 2002]. 
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Tabela 3 

Typ terenów zabudowy mieszkaniowej w badanych jednostkach osiedlowych Łodzi 

Jednostka osiedlowa Typ terenów zabudowy mieszkaniowej 
Park Ludowy (34) – 
Towarowa (35) tereny zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą innych funkcji 

niż mieszkaniowa 
Zielona (36) tereny zabudowy wielorodzinnej zwartej, tereny zabudowy 

wielofunkcyjnej z przewagą innych funkcji niż mieszkaniowa 
Nowe Miasto (44) tereny zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji miesz-

kaniowej, tereny zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą in-
nych funkcji niż mieszkaniowa 

Centrum (46) tereny zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą innych funkcji 
niż mieszkaniowa 

Źródło: [Kowalska, Kowalski, 2002, plansza XXX]. 
 
 
Przedstawione dane pozwalają określić badany obszar jako spójny i po-

dobny pod względem typów terenów zabudowy. W czterech z pięciu omawia-
nych jednostek osiedlowych (Towarowa, Zielona, Nowe Miasto i Centrum) 
występują tereny zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą innych funkcji niż 
mieszkaniowa. Wśród innych funkcji można, między innymi, wymienić dzia-
łalność obiektów sportowo-rekreacyjnych, które są tu przedmiotem badań. Jed-
nostki Park Ludowy nie zakwalifikowano do żadnego typu zabudowy, ponie-
waż większość jej terenów jest zadrzewiona. 

Widoczna jest zależność między typem zabudowy a lokalizacją obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. Obiekty te są zarówno na terenach jednostek o prze-
ważającej zabudowie wielofunkcyjnej z przewagą innych funkcji niż mieszka-
niowa, jak i w jednostce, gdzie przeważają tereny zielone. Funkcje tych obsza-
rów oraz ich lokalizacja w centrum miasta sprawiają, że są one korzystne do 
uprawiania sportu i rekreacji w przystosowanych do tego obiektach. 

Warunki mieszkaniowe Łodzi. Struktura przestrzenna warunków miesz-
kaniowych na omawianym obszarze jest dość mocno zróżnicowana. Tereny 
charakteryzujące się złym i bardzo słabym standardem sąsiadują z obszarami 
o średnim standardzie. Rozmieszczenie obszarów, które odpowiadają poszcze-
gólnym typom standardu, jest chaotyczne i tworzy mozaikowy układ [Atlas 
miasta Łodzi..., 2002]. 
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Tabela 4 

Warunki mieszkaniowe w badanych jednostkach osiedlowych Łodzi 

Jednostka osiedlowa 
Rodzaje zabudowy 

(obszary dominującej 
zabudowy) 

Standard warunków 
mieszkaniowych  
(typ standardu  
na obszarze) 

Własność mieszkań 
(obszar o dominacji 
własności mieszkań) 

Park Ludowy (34) jednorodzinna i małe 
domy mieszkalne  

bardzo słaby prywatna 

Towarowa (35) mieszana zły, bardzo słaby komunalna 
Zielona (36) śródmiejska, wieloro-

dzinna blokowa 
średni, słaby, bardzo 

słaby 
komunalna, spół-

dzielcza 
Nowe Miasto (44) śródmiejska, mieszana średni komunalna 
Centrum (46) śródmiejska średni komunalna 

Źródło: [Kaczmarek, 2002, plansza XXI]. 
 
 
Standard warunków mieszkaniowych określono za pomocą taksonomicz-

nej metody Perkla4. Na podstawie wyliczeń wyróżniono typy standardu warun-
ków mieszkaniowych: zły, bardzo słaby, słaby, średni, dobry, bardzo dobry. 
Z badań terenowych wynika, że standard warunków mieszkaniowych ma 
wpływ na lokalizację obiektów sportowo-rekreacyjnych. Na obszarach, gdzie 
był średni standard omawianych warunków, znajduje się najwięcej badanych 
obiektów, natomiast na terenach charakteryzujących się złym i bardzo słabym 
standardem jest ich znacznie mniej. 

Struktura zasobów mieszkaniowych Łodzi. Strukturę tę przedstawiono 
za pomocą czterech cech: gęstości zabudowy, dominującego wieku, średniej 
wielkości oraz zagęszczenia mieszkań [Atlas miasta Łodzi..., 2002, plansza 
XXXII]. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5. 

Z badań wynika, że wiek największej części mieszkań na danym terenie 
nie ma związku z liczbą obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zestawiając cechy 
gęstości zabudowy mieszkaniowej z zagęszczeniem mieszkań, można zauważyć 
tendencję sytuowania obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach o dużej 

                                                           
4 Metoda polegająca na klasyfikacji standardu na podstawie wybranych cech diagnostycz-

nych. W tym przypadku badano dziewięć cech diagnostycznych: powierzchnię mieszkania, śred-
nią liczbę izb, wyposażenie w instalacje – wodociąg, gaz, ciepłą wodę bieżącą, WC, łazienkę, 
odsetek mieszkań powstałych po 1945 r. [Atlas miasta Łodzi..., 2002]. 
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gęstości zabudowy i stosunkowo dużej powierzchni mieszkania przypadającej 
na jedną osobę.  

 
Tabela 5 

Struktura zasobów mieszkaniowych w badanych jednostkach osiedlowych Łodzi 

Jednostka  
osiedlowa 

Gęstość 
zabudowy 

mieszkaniowej 

Dominujący wiek 
mieszkań (największa 

część mieszkań w obrę-
bie ewidencyjnym 

pochodzi) 

Średnia 
wielkość 

mieszkań* 

(m2) 

Zagęszczenie 
mieszkań** 

(m2/osobę) 

Park Ludowy (34) poniżej 0,1 
mieszkania na ha

z lat 1918–1944 39–48  15–17  

Towarowa (35) 1–10 mieszkań 
na ha 

sprzed 1918 r. poniżej 39, 
39–48  

poniżej 15  

Zielona (36) powyżej 80 
mieszkań na ha, 
25–50 mieszkań 

na ha 

sprzed 1918 r.,  
z lat 1979–1988 

39–48  20,2–23,5  
17,5–22,2  

Nowe Miasto (44) powyżej 80 
mieszkań na ha, 
25–50 mieszkań 

na ha 

sprzed 1918 r.,  
z lat 1945–1978 

48–60  20,2–23,5  

Centrum (46) 50–80 mieszkań 
na ha 

sprzed 1918 r. 48–60  20,2–23,5  

* Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w obrębie ewidencyjnym. 
** Średnia wielkość powierzchni użytkowej mieszkania przypadająca na jedną osobę w obrębie 

ewidencyjnym.  

Źródło: [Kowalski, 2002, plansza XXXII]. 
 
 
Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Łodzi. Typy przestrzeni tury-

styczno-wypoczynkowej Łodzi wyróżniono na podstawie przesłanek funkcjo-
nalnych [Liszewski, 1995]. W opracowaniu Atlas miasta Łodzi [2002] – plansza 
XXXIX – wyróżniono cztery rodzaje przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej: 

„1. Przestrzeń penetracji turystyczno-wypoczynkowej (lasy i parki, re-
zerwaty, cmentarze, ogród botaniczny i zoologiczny, muzea, pałace, 
wille, domy, historyczne kompleksy fabryczno-mieszkaniowe, obiekty 
sakralne i inne obiekty zabytkowe). 

2. Przestrzeń asymilacji turystyczno-wypoczynkowej (centrum miasta, 
hipermarkety). 
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3. Przestrzeń eksploracji turystycznej (strefa ochrony konserwatorskiej). 
4. Przestrzeń kolonizacji turystyczno-wypoczynkowej (ogródki działko-

we, sport5 i ośrodki wypoczynkowe, hotele i obiekty noclegowe)”.  
 
 

 
 
Mapa 2. Wybrane  obiekty  sportowo- rekreacyjne  w  wyszczególnionych jednostkach 

osiedlowych Łodzi 

Źródło: [Liszewski, 2002, plansza XXXIX]. 
 
 
Charakteryzowane jednostki osiedlowe mają wszystkie elementy wyróż-

nione w poszczególnych rodzajach przestrzeni (mapa 2). Przeprowadzone ba-
dania wskazały na potrzebę wyróżnienia piątego rodzaju przestrzeni, jaką jest 
przestrzeń kolonizacji sportowo-rekreacyjnej. Pojęcie to należy odnieść do 
części przestrzeni miasta, która jest na trwałe zagospodarowana obiektami 
umożliwiającymi sport i rekreację. Obiekty te obecnie cieszą się ogromną popu-

                                                           
5 Wielkoobszarowe obiekty sportowe, np. stadiony. 
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larnością oraz odgrywają ważną rolę w rekreacji ruchowej mieszkańców miasta 
i nie tylko dlatego trzeba je uwzględniać w przestrzeni kolonizacji miasta. 

Analiza wyników badań kwestionariuszowych odnosząca się do po-
znania preferencji wyboru obiektu i opinii na temat świadczonych w nim 
usług. W celu analizy aktywności ruchowej czynnych rekreantów w całorocz-
nych, zamkniętych obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz zbadania ogólnych 
tendencji wyboru miejsc uczestnictwa w zajęciach ruchowych przeprowadzono 
105 wywiadów. W każdym zinwentaryzowanym obiekcie wykonano od kilku 
do kilkunastu wywiadów – proporcjonalnie do wielkości obiektu – z uczęszcza-
jącymi do nich klientami. W badaniach wzięło udział 65 kobiet i 40 mężczyzn. 
W kwestionariuszu uwzględniono siedem grup wiekowych – rysunek 2. 
 
 

19%

37% 17%

17%

9%1%

18 i mniej 19 – 25 lat 26 – 35 lat
36 - 45 lat 46 - 55 lat 56 – 60 lat

 
 
Rys. 2. Rozkład wieku badanych klientów, którzy uczęszczają do obiektów sportowo- 

-rekreacyjnych 

Źródło: badania własne. 
 
 
Jak wynika z badań, ponad połowa respondentów to osoby młode – do 25. 

roku życia. Dwie kolejne grupy wiekowe (od 26 lat do 35 lat i od 36 lat do  
45 lat) stanowiły po 17% ogółu badanych. Grupa wiekowa od 46 lat do 55 lat 
stanowiła 9%, natomiast osoby w wieku od 56 lat do 60 lat – tylko 1%. 
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Następną, ważną cechą, mogącą mieć wpływ na rodzaj i częstotliwość po-
dejmowanej rekreacji ruchowej, jest status cywilny (rys. 3). Zdecydowana 
większość respondentów, bo aż 70 osób, była stanu wolnego. W dwóch kolej-
nych grupach: małżeństwo bądź związek partnerski bezdzietny, było 18 osób, 
małżeństwo bądź związek partnerski z dzieckiem – 16 osób. Tylko jedna osoba 
biorąca udział w wywiadzie była stanu wolnego i wychowywała dziecko. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

osoba wolna

małżeństwo/ 
związek 
partnerski 
bezdzietny

małżeństwo/ 
związek 
partnerski z 
dzieckiem
osoba wolna z 
dzieckiem

 
 
Rys. 3. Status cywilny respondentów uczęszczających do obiektów 

Źródło: badania własne. 
 
 
Zarówno stan cywilny jak i posiadanie dzieci może wpływać na ilość cza-

su w codziennym jego budżecie, który można poświęcić na rekreację ruchową. 
Nie bez znaczenia jest również wykształcenie osób podejmujących aktyw-

ność fizyczną. Z analizy przeprowadzonych wywiadów (rys. 4) wynika ogólna 
tendencja dotyczącą stopnia wykształcenia większości klientów korzystających 
z usług w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Wśród grup badanych pod wzglę-
dem posiadanego wykształcenia największą tworzyły osoby ze średnim wy-
kształceniem (46 osób), wyższym (33 osób) i gimnazjalnym (16 osób). 

Z badań wynika, że  największy udział wśród klientów badanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych  stanowią osoby młode, wolne, ze średnim wykształce-
niem. 
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Rys. 4. Wykształcenie klientów uczęszczających do obiektów sportowo-rekrea-

cyjnych 

Źródło: badania własne. 
 
 
Wiek i zdobyte wykształcenie wiążą się bezpośrednio z aktywnością za-

wodową. Po zsumowaniu liczby osób będących w wieku produkcyjnym, biorą-
cych udział w badaniu, otrzymano liczbę osób aktywnych zawodowo.  
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Rys. 5. Aktywność zawodowa respondentów uczęszczających do obiektów sportowo- 

-rekreacyjnych 

Źródło: badania własne. 
 
 
W rozkładzie aktywności zawodowej poszczególnych respondentów 

uwzględniono ponadto status: student, student aktywny zawodowo, uczeń, 
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uczeń aktywny zawodowo oraz osoba niepracująca (rys. 5). Chcąc sprawdzić 
poprawność uzyskanych wyników, zsumowano również liczbę respondentów 
do 25. roku życia (59 osób) z sumą wyróżnionych grup aktywności zawodowej, 
z wykluczeniem osób aktywnych zawodowo i niepracujących (57). 

Stosunkowo duża liczba osób aktywnych zawodowo, będących w stanie 
wolnym, może również warunkować duże możliwości uczestnictwa w rekreacji 
ruchowej, ze względu na niezależność finansową i rodzinną, pozwalającą na 
swobodny wybór podejmowanych zajęć w czasie wolnym.  

Weryfikacja opinii klientów, faktycznej i potencjalnej, na temat infra-
struktury rekreacyjno-sportowej. Warto przyjrzeć się profilowi klienta-użyt-
kownika obiektów sportowo-rekreacyjnych, którego opinie były kluczem do 
wyznaczania tendencji w uwarunkowaniach rekreacji ruchowej w mieście. 
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Rys. 6. Jak długo klienci uczęszczający do zamkniętych, całorocznych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych  uprawiają rekreację ruchową 

Źródło: badania własne. 
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Z rysunku 6 wynika, że na ogół klienci uprawiają rekreację ruchową od 
kilku bądź kilkunastu lat (78 osób), 17 osób – od ponad roku, 6 – od kilku mie-
sięcy, 2 osoby – od kilku tygodni, a 2 dopiero zaczynają.  

Podczas wywiadu starano się ustalić częstotliwość podejmowania rekreacji 
ruchowej (rys. 7). 
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Rys. 7. Częstotliwość podejmowania rekreacji ruchowej przez klientów uczęszcza-

jących do zamkniętych, całorocznych obiektów sportowo-rekreacyjnych 

Źródło: badania własne. 
 
 
Z badań wynika, że najwięcej osób, bo aż 63, podejmuje rekreację rucho-

wą regularnie, dwa–trzy razy w tygodniu, 29 osób – raz w tygodniu, a 7 osób 
poświęca od czterech do sześciu dni na usprawnianie swojego ciała. Wśród 
respondentów znalazły się również 4 osoby, które codziennie uprawiają sport. 
Należy zatem postawić pytanie: czym kieruje się doświadczony i systematyczny 
rekreant, wybierając obiekt sportowo-rekreacyjny? Odpowiedź na to pytanie 
oparto na kwestionariuszu wywiadu (rys. 8). Za najważniejsze czynniki, o które 
zapytano w wywiadzie, uznano: 

– cenę świadczonych usług, 
– odległość obiektu od miejsca zamieszkania, 
– godziny otwarcia obiektu, 
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– atrakcyjność oferty obiektu, 
– atmosferę, 
– pomocną i wykwalifikowaną kadrę. 

Jak wynika z badań, każdy z wymienionych czynników uzyskał około 75% 
odpowiedzi, co oznacza, że raczej ma to znaczenie lub zasadnicze znaczenie. 
Można stwierdzić, że obiekty sportowo-rekreacyjne na obszarze, na którym 
przeprowadzano wywiady, na ogół spełniały wymagania i oczekiwania respon-
dentów. 
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Rys. 8.  Wpływ czynników na wybór obiektów sportowo-rekreacyjnych  

Źródło: badania własne. 
 
 
Dobry obiekt sportowo-rekreacyjny to taki, który spełnia większość wy-

magań swoich klientów. Ważnym elementem prężnego funkcjonowania tych 
ośrodków jest więc identyfikacja ewentualnych niedoskonałości i wprowadza-
nie potrzebnych zmian.  
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Klientów uczęszczających do omawianych obiektów zapytano również 
o to, co by zmienili w świadczonych w nich usługach (rys. 9). Trzydziestu pię-
ciu na 105 respondentów stwierdziło, że żadne zmiany nie są konieczne, co 
pozwala uznać, że spełniają one oczekiwania pewnej części klientów. Analiza 
pozostałych odpowiedzi wskazuje jednak na potrzebę zmian w każdym wymie-
nionym elemencie, czyli stan techniczny i wyposażenie obiektów, mniejsza 
liczba osób w grupach zajęciowych oraz jednorodność grup pod względem za-
awansowania, a także profity dla stałych klientów. 
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Rys. 9. Co chcieliby zmienić klienci uczęszczający do obiektów sportowo-rekrea-

cyjnych  w zakresie świadczonych usług 

Źródło: badania własne. 
 
 
Stopniowe udoskonalanie działalności, modernizacja obiektów o długim 

stażu działalności oraz identyfikacja potrzeb obecnych i potencjalnych klientów 
umożliwi ośrodkom, będących przedmiotem tych badań, rozwój i prężną dzia-
łalność na łódzkim rynku. 

Kolejnym zagadnieniem, które badano, był czas, jaki poświęcają klienci na 
dotarcie do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz środek transportu, którym 
do nich docierają (rys. 10). Na podstawie wszystkich zebranych odpowiedzi 
obliczono średni czas potrzebny na dotarcie do obiektu, który wynosił 
16,38 min. Analiza sposobów dotarcia do obiektów wykazała, że klienci naj-
częściej docierali do nich pieszo. 
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Rys. 10.  Sposób dotarcia do obiektu sportowo-rekreacyjnego 

Źródło: badania własne. 
 
 
Stosunkowo krótki, średni czas dotarcia do obiektów sportowo-rekreacyj-

nych na badanym terenie oraz przewaga osób docierających do nich pieszo 
świadczy o niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania klientów. Po wery-
fikacji adresów poszczególnych respondentów okazało sie, że zdecydowana 
większość z nich mieszka na terenie jednostek osiedlowych, w których obrębie 
znajdują się omawiane obiekty. Aż 40 klientów mieszka na terenie jednostek: 
Nowe Miasto, Centrum i Zielona. Część respondentów mieszka w jednostkach 
bezpośrednio sąsiadujących z badanym terenem (Retkinia, Politechniczna, Stare 
Miasto-Bałuty), dzięki czemu odległość od obiektów sportowo-rekreacyjnych  
jest również stosunkowo niewielka. 

W końcowej części wywiadu umieszczono pytania odnoszące się do stanu 
obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscu zamieszkania klientów. Respon-
denci mieli możliwość udzielenia otwartej wypowiedzi, która później była kla-
syfikowana ze względu na opinię pozytywną, obojętną lub negatywną (rys. 11). 
Aż 48% osób pozytywnie oceniło stan obiektów, 32% – wystawiło negatywną 
ocenę, a pozostałe 20% osób stwierdziło, że nie ma zdania na temat obiektów 
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, ponieważ do nich nie uczęszcza. 
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Rys. 11. Opinia respondentów na temat stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych w ich 

miejscach zamieszkania 

Źródło: badania własne. 
 

Oprócz oceny stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca 
zamieszkania, respondenci mogli również podać jakiego typu ośrodków, ich 
zdaniem, brakuje najbardziej (rys. 12). 
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Rys. 12. Rodzaje obiektów sportowo-rekreacyjnych, które w opinii respondentów są 

najbardziej potrzebne w ich miejscach zamieszkania 

Źródło: badania własne. 
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Uzyskane odpowiedzi wykazują dużą zależność między najczęściej po-
dejmowanymi formami rekreacji przez osoby udzielające odpowiedzi a rodza-
jem obiektu, jaki, ich zdaniem, jest najbardziej potrzebny. W opinii 27 osób 
brakuje fitness clubów, 25 kolejnych osób opowiedziało się za boiskami wielo-
funkcyjnymi, 16 za pływalniami, 14 za akademiami tańca, 9 za halami sporto-
wymi, a 5 za siłowniami (rys. 12).  

 
 

Wnioski 

 
Opracowanie wyników inwentaryzacji przestrzennej całorocznych, zamk-

niętych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz badań kwestionariuszowych 
stały się podstawą do wysunięcia wniosków i określenia ogólnych tendencji  
w zakresie preferencji sportowo-rekreacyjnych czynnych rekreantów w wybra-
nych jednostkach osiedlowych Łodzi. 

Z analizy badań inwentaryzacyjnych opartych na charakterystyce terenu 
w kontekście wybranych danych wynikają następujące wnioski: 

1. Na badanym terenie znajdują się 22 różnorodne, zamknięte, całoroczne 
obiekty sportowo-rekreacyjne, oferujące bogaty wachlarz usług. 

2. Analiza wskaźnika koncentracji liczby ludności w badanych jednost-
kach osiedlowych pokazuje, że największe zapotrzebowanie na obiekty sporto-
wo-rekreacyjne jest na obszarze, gdzie mieszka najwięcej osób. 

3. Z analizy struktury demograficznej ludności według ekonomicznych 
grup wieku wynika, że najbardziej potrzebne są placówki sportowo-rekreacyjne 
adresowane do osób będących w wieku produkcyjnym. 

4. Widoczna jest zależność między typem zabudowy a lokalizacją obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych. Obiekty te znajdują się zarówno na terenach jed-
nostek o zabudowie wielofunkcyjnej z przewagą innych funkcji niż mieszka-
niowa, jak i jednostce, gdzie dominują tereny zielone.  

5. Standard warunków mieszkaniowych ma wpływ na lokalizację obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych. Na obszarach o średnim standardzie omawianych 
warunków znajduje się najwięcej badanych obiektów, natomiast na terenach 
charakteryzujących się złym i bardzo słabym standardem jest ich znacznie 
mniej. 

6. Wiek mieszkań na danym terenie nie ma związku z liczbą obiektów 
sportowo-rekreacyjnych.  
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7. Biorąc pod uwagę gęstość zabudowy mieszkaniowej i zagęszczenie 
mieszkań, można zauważyć tendencję sytuowania obiektów sportowo-rekrea-
cyjnych  na obszarach o dużej gęstości zabudowy i jednoczesnej stosunkowo 
dużej powierzchni mieszkania przypadającej na jedną osobę.  

8. Typy przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej Łodzi wyróżniono na 
podstawie przesłanek funkcjonalnych [Liszewski, 1995]. W opracowaniu Atlas 
miasta Łodzi [2002] na planszy XXXIX wyróżniono cztery rodzaje przestrzeni 
turystyczno-wypoczynkowej. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę 
wyróżnienia piątego rodzaju przestrzeni – kolonizacji sportowo-rekreacyjnej. 
Pojęcie to odnosiłoby się do części przestrzeni miasta, która jest na trwałe zago-
spodarowana obiektami umożliwiającymi sport i rekreację. Obecnie cieszą się 
one ogromną popularnością oraz odgrywają ważną rolę w rekreacji ruchowej 
mieszkańców miasta i nie tylko. Należy je zatem uwzględniać w przestrzeni 
kolonizacji miasta. 

Analiza badań kwestionariuszowych nasuwa następujące wnioski: 
1. Klienci ośrodków to osoby w wieku produkcyjnym, wolne, wykształ-

cone, aktywne zawodowo, systematyczne i od lat nastawione na aktywność 
rekreacyjno-ruchową. Duża liczba osób aktywnych zawodowo, będących w sta-
nie wolnym, może również wpływać na uczestnictwo w rekreacji ruchowej 
ze względu na niezależność finansową i rodzinną, pozwalającą na swobodny 
wybór podejmowanych zajęć w czasie wolnym.  

2. Najpopularniejszymi formami rekreacji wśród badanych jest pływanie 
oraz zajęcia z fitnessu. 

Identyfikacja przez rekreantów ewentualnych niedoskonałości i ko-
nieczności wprowadzania zmian pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków: 

1. Ogólny stan obiektów sportowo-rekreacyjnych  na badanym obszarze 
oceniono jako dobry i niewymagający zmian. 

2. Czynnikami warunkującymi wybór obiektów sportowo-rekreacyjnych  
są przede wszystkim cena świadczonych usług, odległość od miejsca zamiesz-
kania, atrakcyjność oferty, przyjazna atmosfera oraz pomocna i wykwalifiko-
wana kadra. Każdy z nich ma duże znaczenie w opinii respondentów. 

3. Zdecydowana większość respondentów korzysta z obiektów sportowo- 
-rekreacyjnych znajdujących się w pobliżu ich miejsca zamieszkania (na terenie 
tej samej jednostki osiedlowej). 

4. Za najbardziej potrzebne obiekty sportowo-rekreacyjne w Łodzi uznano 
kluby fitnessu i wielofunkcyjne boiska. 
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Zakończenie 

   
Głównym celem badań terenowych na prezentowanym obszarze była iden-

tyfikacja i inwentaryzacja całorocznych, zamkniętych obiektów sportowo-re-
kreacyjnych. Zestawienie informacji o liczbie i rodzajach obiektów (rys. 13) 
pozwala na porównanie omawianych jednostek osiedlowych pod względem 
zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego. Jak wynika z badań, największą 
liczbę tych obiektów, a tym samym najlepiej zagospodarowana według przyję-
tego kryterium jest jednostka osiedlowa Centrum. Znajduje się tam niewątpli-
wie najszersza oferta pod względem rodzajów placówek sportowo-rekreacyj-
nych. Oprócz Centrum na podkreślenie zasługuje również sąsiadująca z nią 
Zielona, gdzie także zlokalizowano dużą liczbę obiektów (6) umożliwiających 
podejmowanie różnych form rekreacji ruchowej. Kolejnymi jednostkami 
w przedstawianym rankingu jest Nowe Miasto i Park Ludowy, które oferują 
równie ciekawe obiekty aktywnego spędzania wolnego czasu. Najsłabiej zago-
spodarowana pod względem obiektów sportowo-rekreacyjnych jest Towarowa, 
być może z powodu wysokiego udziału terenów przemysłowych w powierzchni 
jednostki (rys. 13). 
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Rys. 13.  Liczba i rodzaj całorocznych, zamkniętych obiektów sportowo-rekreacyj-

 nych  na terenie jednostek osiedlowych Łodzi 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników inwentaryzacji terenowej. 
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Celem kolejnej części badań niniejszego opracowania było poznanie i ana-
liza odpowiedzi czynnych rekreantów korzystających z usług obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych  na wyznaczonym obszarze. Podsumowując, warto pod-
kreślić potencjalną wartość odpowiedzi udzielanych przez respondentów na 
pytania dotyczące preferowanych form rekreacji oraz obiektów, jakich, 
ich zadaniem, brakuje w mieście. Zebrane dane mogą być pomocne przy pro-
jektowaniu i lokalizacji nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz stwo-
rzeniu odpowiedniego planu zagospodarowania nowych i istniejących obiektów 
w celu stworzenia pożądanej oferty. 

Artykuł jest częścią wspólnego projektu, mającego za zadanie zebranie in-
formacji i analizę całego obszaru Łodzi w celu lepszego poznania bazy sporto-
wo-rekreacyjnej oraz diagnozy stanu rekreacji ruchowej i stworzenia wytycz-
nych do strategii rozwoju rekreacji ruchowej w mieście w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie rekreanta dużego miasta.  
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THE SPATIAL AREA OF MOTOR RECREATION ACTIVITIES  

IN THE INDOORS FACILITIES FUNCTIONING ALL YEAT ROUND 

ON THE BASIS OF SELEKT RESIDENTIAL AREAS OF LODZ  

 
 

Summary 
 
The recreation is a social phenomenon dependent to permanent  changes and  with 

the civilization development becomes more and more an essential element of the nowa-
days  life. Dynamic development of recreational behavior caused the emergence of the 
problem of the particular characteristics both  the phenomenon of the motor recreation 
itself and  the spatial area  in which it is realized. The current estimation  of the recrea-
tional infrastructure, examining of social and economic factors  influent on the deve-
lopment of the recreation  and  the qualification of the strategy of the development is 
main challenge  of present time. 

The  aim of the present  elaboration   is the attempt   of the qualification  of pre-
sent  tendencies and  conditionings of the development  of the motorial  recreation and  
sport in the region. A detailed target  of the after-mentioned work is the characterization 
of the recreational area  at the local level, covering the area of selected units of the 
small neighborhoods in Lodz. 

Research represented  here   bear upon    inventorying recreational  indoors  facili-
ties and  research of questionnaire with  the clients of  the select  recreational  facilities. 
An object of the elaboration are indoors recreational  facilities functioning  all year 
round on  the  basis of  selected residential areas of  Lodz. A subject of research is the 
community of persons using these sport- recreational  facilities. 
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Basis material for  the elaboration became gathered by means of stock-taking re-
search and inquiry with customers of sport- recreational objects. Aggregated data were 
noted in stock-taking cards and in questionnaires of inquiry, determining main records 
of the work. 

 
        Translated by Monika Sławek 
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SPORT I REKREACJA1  
JAKO CZYNNIK PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI GMIN 

UZDROWISKOWYCH NA PRZYKŁADZIE KRYNICY-ZDROJU 
 
 
 

Wstęp 

 
Atrakcyjność danego obszaru można rozpatrywać w kilku aspektach, jako 

atrakcyjność dla turystów, atrakcyjność dla inwestorów, a także jako atrakcyj-
ność dla obecnych i potencjalnych mieszkańców. Pewnego rodzaju walory mo-
gą przesądzać o istnieniu wszystkich wymienionych form atrakcyjności. 

W Polsce są 44 uzdrowiska statutowe, umiejscowione na terenie zarówno 
gmin miejskich, jak i wiejskich. Niektóre z nich cieszą się dużą popularnością, 
a do niektórych poza kuracjuszami, którzy są kierowani przez NFZ, ZUS czy 
KRUS, przybywa niewiele osób. O atrakcyjności tych miejscowości i gmin 
decyduje wiele czynników. Jednym z nich są warunki do uprawiania sportu 
i rekreacji.  

Niektóre osoby przybywające do uzdrowisk (zarówno kuracjusze jak i tu-
ryści) oczekują możliwości aktywnego wypoczynku w formie sportu, rekreacji 
fizycznej i turystyki kwalifikowanej, przy czym granica między tymi formami 
bywa czasami płynna. 

                                                           
1  W artykule skoncentrowano się na rekreacji ruchowej. 
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Aktywność ruchowa coraz częściej jest traktowana jako stały element 
zdrowego stylu życia, wkomponowywany w naturalny, codzienny rytm wypo-
czynku, spędzanie urlopów i weekendów oraz kontakty społeczne. Pojawiła się 
swego rodzaju „snobistyczna” moda, zgodnie z którą człowiek nowoczesny, 
wykształcony, świadomy, kulturalny jest jednocześnie aktywny ruchowo. Moda 
ta wpływa na formułowanie się postaw wartości i poglądów, a następnie zmianę 
hierarchii potrzeb, dzięki czemu obserwowany jest wzrost popytu na aktywny 
wypoczynek [Kwilecka, Brożek, 2007]. O możliwości uprawiania lub oglądania 
wielu dyscyplin sportowych w dużej mierze decydują przesłanki ekonomiczne. 
Sporty kosztowne mogą uprawiać jedynie osoby o wysokich dochodach, zatem 
są one elementem kształtowania własnego wizerunku, ale także wpływają na 
utrwalenie podziałów społecznych [Berbeka, 2003]. W sporcie zachodzą ciągłe 
zmiany wynikające z rozwoju cywilizacji, zmian społecznych, kulturowych, 
technologicznych i ekonomicznych [Sznajder, 2008]. W filozofii sportu wi-
doczny jest nowy trend, polegający na odchodzeniu od rywalizacji podczas 
aktywności rekreacyjnej do dbałości o dobre samopoczucie [Zarys teorii..., 
2006]. Ma to konsekwencje także dla turystyki. Coraz więcej osób wybiera 
tereny i obiekty, które umożliwiają tego typu wypoczynek [Kwilecka, Brożek, 
2007]. 

Potrzebę aktywności rekreacyjno-sportowej można zaspokoić dzięki od-
powiedniej podaży tego rodzaju usług [Hadzik, Nowak, 2008], a także specy-
ficznym warunkom naturalnym na danym terenie.  

Oferta wielu gmin uzdrowiskowych jest nastawiona na aktywne spędzanie 
czasu wolnego. Dotyczy to przede wszystkim uzdrowisk górskich i nadmor-
skich. W ich ofercie można znaleźć między innymi szlaki turystyczne, spływy 
kajakowe, spływy tratwami, rafting, walk cross, nordic walking, trasy dla rowe-
rów górskich, skałki wspinaczkowe, lodowiska, czy sporty ekstremalne, takie 
jak górskie crossy motorowe czy crossy samochodowe. W prawie wszystkich 
uzdrowiskach, które mają naturalne warunki do uprawiania narciarstwa zjazdo-
wego i snowboardowego, są wyciągi narciarskie [Golba, 2008]. W uzdrowi-
skach położonych nad morzem, rzekami i innymi akwenami możliwe jest upra-
wianie wodnych form sportu, rekreacji i turystyki kwalifikowanej. Przez niektó-
re gminy uzdrowiskowe przebiegają dalekobieżne szlaki jeździeckie, a inne 
mają zaplecze umożliwiające uprawianie tej dyscypliny sportowej [Mirek, 
2010]. 
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Urządzenia sportowo-rekreacyjne podnoszą atrakcyjność produktu tury-
stycznego uzdrowisk i dają im przewagę konkurencyjną nad innymi miejscowo-
ściami [Hadzik, 2009]. Infrastruktura taka umożliwia bowiem uprawianie sportu 
i rekreacji także mieszkańcom danego obszaru. Dodatkową atrakcją, zarówno 
dla stałych mieszkańców jak i osób przyjezdnych jest możliwość uczestniczenia 
w zawodach sportowych w charakterze widzów. Na terenie gmin uzdrowisko-
wych także odbywają się takie imprezy. 

Coraz większy popyt na usługi sportowo-rekreacyjne powoduje, że tereny 
cieszące się dużą popularnością pod tym względem są także atrakcyjne dla róż-
nego rodzaju inwestorów, którzy dzięki odpowiednim inwestycjom spodziewają 
się osiągnąć zysk. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie sportu i rekreacji jako czynnika 
wpływającego na atrakcyjność gmin uzdrowiskowych. Przykładem jest Kryni-
ca-Zdrój, gdyż jest to jeden z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych 
polskich kurortów, nazywanych „perłą polskich uzdrowisk”2. Oprócz wyjątko-
wych walorów uzdrowiskowych Krynica-Zdrój ma bogate tradycje oraz dosko-
nałe warunki naturalne i odpowiednią infrastrukturę do uprawiania sportu 
i rekreacji. 

Opracowanie oparto na literaturze przedmiotu, a także informacjach po-
chodzących ze stron internetowych, Urzędu Miejskiego w Krynicy oraz bezpo-
średnio od podmiotów zajmujących się organizacją sportu i rekreacji w Kryni-
cy-Zdroju. 

 
 

1. Aktywność ruchowa a lecznictwo uzdrowiskowe 

  
Od czasów starożytnych obserwuje się zmniejszenie aktywności fizycznej 

człowieka; dotyczy to coraz większej liczby ludności świata. Biologiczną kon-
sekwencją tego faktu jest osłabienie wszystkich funkcji ustrojowych organizmu 
i jego możliwości adaptacyjnych oraz kompensacyjnych, co jest przyczyną 
powstawania tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Zalicza się do nich między 
innymi chorobę wieńcową serca, cukrzycę, otyłość, miażdżycę, dnę moczano-
wą, nadciśnienie tętnicze, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, nerwice 
wegetatywne i psychonerwice [Ponikowska, Ferson, 2009]. 

                                                           
2  Tak są też określane np. Ciechocinek i Kołobrzeg. 
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Paradoksalnie zmniejszenie aktywności ruchowej społeczeństwa jest jed-
nym z czynników rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, którego głównym za-
daniem jest leczenie wspomnianych chorób cywilizacyjnych. Należy jednak 
dodać, że leczniczy pobyt w uzdrowisku nie polega jedynie na biernym korzy-
staniu z zabiegów. Głównymi zadaniami lecznictwa uzdrowiskowego oprócz 
leczenia są rehabilitacja i profilaktyka. Poza zabiegami z zakresu balneo-, pelo-
ido-, hydro- i fizykoterapii szeroko są stosowane różne formy kinezyterapii, 
czyli leczenia ruchem. Kinezyterapia jest prowadzona zarówno w pomieszcze-
niach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu.  

Obecnie wśród kuracjuszy przeważają ludzie starsi. Tendencja ta może się 
pogłębiać z powodu starzenia się społeczeństw europejskich, w tym polskiego 
[Mirek, 2010]. Zdaniem W. Kurka, w najbliższym czasie spadnie popularność 
turystyki masowej, a będzie rozwijać się specjalny typ turystyki dla ludzi star-
szych oraz turystyka aktywna i turystyka ekologiczna [Kurek, 2004]. 

Mimo że rekreacja ruchowa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowie-
ka, większość starszych ludzi nie uprawia systematycznie żadnych form ruchu 
aktywizujących organizm. Zazwyczaj tego typu działania są sporadyczne, cha-
otyczne i przypadkowe [Zarys teorii..., 2006]. Do głównych celów aktywności 
ruchowej osób w starszym wieku można zaliczyć zdrowotne (podtrzymanie 
sprawności fizycznej), społeczne (ucieczka przed samotnością) oraz ludyczne 
(właściwe wykorzystanie czasu wolnego) [Merski, Warecka, 2009].  

Według T. Wolańskiej, rekreacją ruchową są wszelkie zajęcia o charakte-
rze ruchowo-sportowym i turystycznym, wykonywane przez człowieka dla 
przyjemności i rozwoju własnej osobowości, realizowane w czasie wolnym, 
przeznaczonym na wypoczynek [Strugarek, 2006].  

Wysiłek fizyczny pomaga w leczeniu wielu schorzeń, a także w utrzyma-
niu ogólnej kondycji człowieka, jednak najlepsze efekty można uzyskać wów-
czas, gdy sprawia on danej osobie przyjemność. Jedną z form takiego ruchu jest 
taniec. Na XIX Kongresie Uzdrowisk Polskich, który odbył się w maju 2010 
roku w Sopocie, dr Katarzyna Wencel, będąca lekarzem naczelnym uzdrowiska 
w Ustroniu, zwróciła uwagę na nieuzasadnione zarzuty dotyczące organizacji 
wieczorków tanecznych w uzdrowiskach, gdyż są one formą choreoterapii. 
Taniec uruchamia wszystkie części ciała, a ponadto powoduje wytwarzanie 
hormonów szczęścia, które wspomagają leczenie. Jest to szczególnie zalecane 
dla osób starszych, które z reguły niechętnie ćwiczą na sali gimnastycznej 
[Wencel, 2010]. Należy jednak zauważyć, że niektórzy kuracjusze i przyjeżdża-
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jący do uzdrowiska turyści chcą uprawiać bardziej zaawansowane formy  
aktywności ruchowej. 

 
 

2. Historia sportu i rekreacji w Krynicy-Zdroju 

 
W drugiej połowie XIX wieku i pierwszych latach XX wieku Krynica była 

kurortem „modnym”, do którego przyjeżdżano nie tylko w celach leczniczych, 
lecz głównie towarzyskich. Bywanie w takich miejscach należało do dobrego 
tonu i było wręcz obowiązkiem ludzi należących do tak zwanych wyższych 
sfer, czyli arystokratów, zamożnych ziemian i bogatego mieszczaństwa. Już na 
początku XX wieku w Krynicy były wodociągi i kanalizacja, a także oświetle-
nie elektryczne, połączenia telefoniczne, a w 1911 roku doprowadzono do niej 
bezpośrednie połączenie kolejowe [Krynica..., 1993].  

Dysponując nadmiarem wolnego czasu, bawiący goście poszukiwali do-
datkowych rozrywek. Mogli korzystać z przejażdżek konnych, spacerów, prze-
chadzek po okolicznych górach, zabaw, przejażdżek automobilowych, polowań, 
loterii fantowych, a także z gry w bilarda, kręgle, krykieta, tombole i wielu in-
nych. Popularna była także gimnastyka oraz wycieczki po okolicznych górach. 
Rozrywki te z czasem nabrały formy rywalizacji, co przyczyniło się do rozwoju 
sportu [Pyrć, 2006]. 

Pierwszą dyscypliną sportową, która bardzo dynamicznie zaczęła się roz-
wijać w Krynicy, był lawn-tenis (tenis na murawie). W miarę wzrostu jej popu-
larności zarówno wśród pań jak i panów zaczęto organizować pierwsze roz-
grywki. W roku 1904 odbył się pierwszy „konkurs tennisowy”. Tego typu roz-
grywki prowadzone regularnie stały się podwaliną pod organizowanie profesjo-
nalnych zawodów, w których uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejęt-
ności. W Krynicy wielokrotnie przeprowadzano mistrzostwa Polski i zawody 
międzynarodowe. Dzięki popularności tej dyscypliny wybudowano tu wiele 
kortów, z których część funkcjonowała latem na płycie lodowiska. Rakieta teni-
sowa była nieodzownym atrybutem, z którym przechadzano się po ulicach Kry-
nicy. Z kortów korzystała także miejscowa ludność, dla której również organi-
zowano zawody lokalne [Pyrć, 2006]. 

Korzystne ukształtowanie terenu przyczyniło się do rozwoju narciarstwa. 
W roku 1910 przywieziono z Austrii pierwsze, profesjonalne narty, będące 
własnością Romana Nitribitta. W miarę pojawiania się kolejnych narciarzy za-
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częto wytyczać szlaki turystyczne i trasy zjazdowe. Poza tenisem i narciar-
stwem organizowano także rajdy „automobilowe oraz zawody motocyklowe” 
[Pyrć, 2006]. 

Okres 20-lecia międzywojennego to przykład niemal idealnego połączenia 
w jednym uzdrowisku wielu funkcji: leczniczej, turystycznej, rekreacyjnej 
i sportowej. Dzięki wspaniałej infrastrukturze hotelowej, sportowej, rekreacyj-
nej Krynica stała się całorocznym kurortem, w niczym nieustępującym reno-
mowanym kurortom europejskim [Krynica z Janem Kiepurą..., 1999]. W roku 
1919 w celach wypoczynkowych lub leczniczych przybyło tutaj około 10 tys. 
osób, a w 1938 roku czterokrotnie więcej [Kruczek, Weseli, 1987]. Osobą, która 
w dużym stopniu przyczyniła się do rozkwitu Krynicy w tym okresie, był ów-
czesny dyrektor uzdrowiska, inż. Leon Nowotarski. 

Bardzo popularne w Krynicy były sporty zimowe, zwłaszcza narciarstwo. 
W sezonie zimowym 1923/1924 odbyły się tutaj pierwsze Mistrzostwa Polski. 
W roku 1924 powstała Sekcja Narciarska, a następnie Towarzystwo Krzewienia 
Narciarstwa. Napływające tłumy narciarzy wpłynęły na decyzje władz miasta 
o gruntownej przebudowie i rozbudowie Krynicy [Pyrć, 2006]. W roku 1920 
Komisja Zdrowia i Robót Publicznych, kierowana przez Gabriela Narutowicza, 
opracowała nowy program rozwoju uzdrowiska [Krynica..., 1993]. Nastąpił 
ogromny wzrost inwestycji. Przebudowano wiele dróg dojazdowych, rozbudo-
wano kolej. Powstało wiele nowych obiektów hotelowych, takich jak między 
innymi Lwigród, Nowe Łazienki, Hotel Zakładowy (obecnie Nowy Dom Zdro-
jowy). W tym okresie powstała także Patria, której właścicielem był Jan Kiepu-
ra [Pyrć, 2006], a zarządzali nią jego rodzice. Budynek ten był, jak na owe cza-
sy, bardzo nowoczesny, gdyż miał własne akumulatory, co zapewniało nie-
zależne działanie instalacji elektrycznej oraz związanych z nią wind i centralne-
go ogrzewania. W Patrii działała centrala telefoniczna z połączeniami do  
14 pokoi, na każdej z czterech kondygnacji był także apartament [Zdrowie 
i wypoczynek..., 2008]. 

Metodą leczniczą ówczesnych uzdrowisk było wykorzystanie walorów na-
turalnego środowiska przyrodniczego. Organizm kuracjusza miał kontakt 
z przyrodą nie tylko przez zabiegi, kąpiele mineralne i picie wód, ale także 
dzięki spacerom, uprawianiu sportów, rozrywce i samym przebywaniu w nie-
skażonym środowisku [Krynica Zdrój..., 2002]. 

Popularność krynickich terenów narciarskich zarówno wśród zawodników, 
jak i kibiców spowodowała, że martwy dotychczas okres zimowy także stał się 
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sezonem kuracyjnym. Mogą o tym świadczyć słowa Romana Loteczki zamiesz-
czone w artykule zatytułowanym Krynica – Polskie ST. Moritz: „Jeszcze przed 
czterema laty największe to zdrojowisko polskie było w porze zimowej zabite 
deskami, a wśród czarownej natury marnowały się i stały niewyzyskane gospo-
darczo piękne budynki pensjonatów. A dzisiaj? Najświetniejsza karjera, jaką 
wyobrazić sobie można!”. Szybko wzrastała liczba instruktorów, którzy szkolili 
zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy obojga płci pochodzą-
ce z kraju, i z zagranicy. Jazdy na nartach uczyło się tutaj także wojsko oraz 
miejscowa młodzież. Krynica była też jednym z etapów organizowanych raj-
dów narciarskich [Pyrć, 2006]. 

Nie wszyscy obecni mieszkańcy Krynicy wiedzą, że odbywały się tu skoki 
narciarskie3. Pierwsza skocznia powstała już w 1923 roku, a w 1924 roku po-
wstała druga skocznia, na zboczu Góry Krzyżowej [Pyrć, 2006]. W sezonie 
1926/1927 na prowizorycznej skoczni rozegrano pierwsze zawody o Mistrzo-
stwo Krynicy, w czasie których powstała idea wybudowania profesjonalnej 
skoczni. Na Walnym Zgromadzeniu PZN, które odbyło się w Żywcu w 1927 
roku, podjęto decyzję o sfinalizowaniu jej budowy. Obiekt ten powstał na zbo-
czu Krzyżowej według projektu i pod nadzorem inż. Romana Loteczki. Z po-
wodu niekorzystnego ukształtowania terenu najpierw przeprowadzono prace 
ziemne, a następnie wybudowano wieżę o wysokości 32 m. Drewniany rozbieg 
skoczni miał 100 m długości [Dworakowski, 2010]. Całkowita długość tego 
obiektu wynosiła 350 m i należał on do najdoskonalszych w Europie. Szacuje 
się, że skakano tam nawet na odległość około 70 m, przy czym rekord świata 
wynosił w tym okresie 72 m. Wielka Skocznia była wizytówką Krynicy, wi-
doczną z każdego miejsca uzdrowiska. Rozgrywane na niej zawody o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym cieszyły się sporym zainteresowaniem. Ostatni 
raz odbyły się one w 1939 roku. Były to Międzynarodowe Narciarskie Derby 
oraz Akademickie Narciarskie Mistrzostwa Świata. W czasie wojny skocznia 
została zniszczona i już nigdy jej nie odbudowano [Pyrć, 2006]. 

Pomimo dynamicznego rozwoju narciarstwa, Krynica ustępowała pod tym 
względem Zakopanemu, choć na pewno była kolebką i stolicą polskiego hokeja 
[Morawska, Półchłopek, 1994]. W roku 1927 Komisja Zdrojowa rozpoczęła 
budowę stadionu lodowego, a rok później założono Krynickie Towarzystwo 

                                                           
3  Skocznie narciarskie były także w innych uzdrowiskach, takich jak Duszniki, Świera-

dów, Szczawno, Polanica i jeszcze do niedawna w Iwoniczu. 
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Hokejowe (KTH)4. W bardzo krótkim czasie drużyna ta zdobyła wysokie umie-
jętności i rozgrywała wiele meczów hokejowych. Już w sezonie 1929/1930 
KTH zostało okręgowym mistrzem klasy B, a w następnym roku przeszło do 
klasy A okręgu krakowskiego. Rozpoczęto przygotowania do mistrzostw Pol-
ski. W tym celu wybudowano trybuny z centralnym ogrzewaniem, mogące po-
mieścić ponad 1000 osób [Pyrć, 2006].  

W roku 1931 Polski Związek Hokeja na Lodzie zorganizował w Krynicy 
mistrzostwa świata pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
prof. Ignacego Mościckiego. W tym celu lodowisko uległo dalszej przebudo-
wie. Zwycięzcą została drużyna Kanady, a reprezentacja Polski zajęła czwarte 
miejsce na świecie i zdobyła wicemistrzostwo Europy. 

Bardzo popularna była dobrze przygotowana krynicka „ślizgawka”, z któ-
rej korzystali zarówno goście, jak i mieszkańcy miasta. Urządzano tam różne 
zabawy, między innymi bale kostiumowe. Po wybudowaniu lodowiska organi-
zowano pokazy oraz zawody w jeździe figurowej na lodzie, w tym także mię-
dzynarodowych [Pyrć, 2006]. 

W rozwoju sportu krynickiego szczególne znaczenie oprócz skoczni i lo-
dowiska miało wybudowanie w 1928 roku toru saneczkowego na Górze Parko-
wej [Morawska, Półchłopek, 1994].  Tor ten był połączony z torem bobslejo-
wym, a projektował go R. Loteczko. W roku 1930 odbyły się tutaj pierwsze 
zawody o mistrzostwo Polski. Zawody odbywały się w kategoriach mężczyzn 
i kobiet, a wiele czołowych miejsc zajmowali zawodnicy i zawodniczki 
z Krynicy. W roku 1935 zorganizowano tutaj po raz pierwszy saneczkowe mi-
strzostwa Europy. W roku 1937 oddano do użytku kolejkę linowo-szynową na 
Górę Parkową, która służyła głównie do przewożenia narciarzy i saneczkarzy, 
a także ich sprzętu [Pyrć, 2006]. Wtedy też zmodernizowano istniejący tor sa-
neczkowy [Pyrć, 2006]. 

Okres 20-lecia międzywojennego był za sprawą L. Nowotarskiego najbar-
dziej dynamicznym okresem rozwoju Krynicy. Uzdrowisko odwiedzało wiele 
znanych osobistości, między innymi Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Stani-
sław Wojciechowski, Wincenty Witos, nuncjusz papieża Benedykta XV Achille 
Ratti (późniejszy papież Pius XI), następczyni tronu Holandii Julianna z mę-
żem. 

                                                           
4  Należy dodać, że w uzdrowisku istniały jeszcze dwa inne kluby hokejowe: Jaworzyna 

i Makkabi. 
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W czasie drugiej wojny światowej zaprzestano działalności sportowej. 
Miejscowości zmieniono nazwę na Krynitz i stała się ona głównie miejscem 
wypoczynku niemieckich oficerów. Niemcy podpalili schronisko na Jaworzy-
nie. Zniszczeniu uległy nieużywane obiekty sportowe: Wielka Skocznia, tor 
saneczkowy, trybuny stadionu hokejowego. Tylko kolejka na Górę Parkową nie 
uległa zdewastowana, prawdopodobnie dlatego, że służyła do przewożenia ba-
wiących w uzdrowisku Niemców. W czasie wojny zginęło wielu wybitnych 
sportowców, trenerów, organizatorów, działaczy sportowych i miłośników 
sportu [Pyrć, 2006]. Do niemieckich obozów zagłady trafili między innymi 
zawodnicy KTH: J. Żarlikowski i J. Kamyk, natomiast mistrzyni Polski w sa-
neczkarstwie, zawodniczka krynickiego klubu Makkabi – Enkerówna, straciła 
życie w obozie w Auschwitz-Birkenau. Niektórzy kryniccy zawodnicy zaginęli, 
a wielu oddało swoje życie za ojczyznę [http://www.krynica.pl/Historia-sportu-
w-regionie-c34.html]. 

Po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy zdewastowanych obiektów 
sportowych. Nie udało się jedynie odbudować Wielkiej Skoczni5. Powstały 
nowe kluby, a stare kontynuowały swoją działalność [Pyrć, 2006]. W przewod-
niku FWP tak opisywano Krynicę: „Jako wczasowisko Krynica posiada wszel-
kie zalety. Doskonałe warunki turystyczne, dobre tereny narciarskie, konkurso-
wy tor saneczkowy długości 1600 m, wielką skocznię narciarską, piękny tor 
łyżwiarski i hokejowy, oraz korty tenisowe. Piękny park zakładowy obejmuje 
zbocze Góry Parkowej” [Przewodnik wczasów…, 1950]. W roku 1958 Woje-
wódzka Rada Narodowa w Krakowie zatwierdziła Plan etapowy i rozwojowy 
Krynicy, w którym umieszczono zapis, że „Krynica jest uzdrowiskiem oraz 
ośrodkiem sportów zimowych i turystyki” [Morawska, Półchłopek, 1994, 
s. 305].   

Rozwijało się narciarstwo, ale szczególny nacisk położono na hokej i sa-
neczkarstwo. Krynickie Towarzystwo Hokejowe kilka razy występowało 
w finale mistrzostw Polski6, a wielu krynickich hokeistów grało w reprezentacji 
Polski w czasie olimpiad zimowych. Sukcesy odnosili też kryniccy saneczkarze, 
zdobywając drużynowe i indywidualne medale. Aż 40 krynickich saneczkarzy 
wywalczyło tytuły mistrzów Polski [http://www.krynica.pl/Historia-sportu-w-

                                                           
5  W 1950 r. w innym miejscu powstała mniejsza skocznia wg projektu S. Marusarza. 

Niestety, szybko uległa zniszczeniu i przestała być używana.  
6  W sezonie 1949/1950 zdobył tytuł Mistrza Polski. 
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regionie-c34.html, 2011]. Na torze w Krynicy zorganizowano wiele imprez  
o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Odbywały się tutaj także mistrzostwa 
Polski w 1958 roku, mistrzostwa świata w 1962 roku, a w 1979 roku mistrzo-
stwa Europy juniorów [Morawska, Półchłopek, 1994]. W późniejszym okresie 
skoncentrowano się głównie na funkcji leczniczej Krynicy, zamrażając jej po-
tencjał wypoczynkowy. W efekcie dewastacji uległy reprezentacyjne budynki 
i urządzenia sportowe [Polska dla zdrowia..., 2007], między innymi przestarza-
ły tor saneczkowy, a wiele klubów rozwiązano. 

Po transformacji w 1989 roku sytuacja miejscowości nastawionych wy-
łącznie na lecznictwo uzdrowiskowe uległa niekorzystnym zmianom. Wiele 
sanatoriów zamknięto, co spowodowało wzrost bezrobocia. Poza tym dały się 
zauważyć poważne braki w infrastrukturze miasta i gminy. W związku z tym 
Urząd Gminy stworzył program „rewitalizacji” uzdrowiska, który obejmował 
między innymi stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej [Mirek, 2002] 
Część z zakładanych celów udało się osiągnąć. 

 
 

3. Obecne możliwości uprawiania sportu i rekreacji w Krynicy-Zdroju 

  
W ostatnich latach w Krynicy nastąpił intensywny rozwój infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej, dzięki czemu jest ona jednym z najbardziej znanych 
ośrodków sportów zimowych w Polsce. Zaczęło się dynamicznie rozwijać nar-
ciarstwo. Przedsiębiorstwa prywatne i władze samorządowe upatrują w tej for-
mie turystyki możliwości rozwoju ekonomicznego, a także poprawy wizerunku 
miejscowości [Sala, 2008]. Przełomowym momentem dla narciarstwa w Kryni-
cy było uruchomienie kolejki gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Na zboczach 
tej góry wytyczono 7 tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, dostosowa-
nych do różnych umiejętności korzystających z nich narciarzy. Najdłuższa 
z nich ma długość 2,6 km i jest jednocześnie najdłuższą oświetloną trasą w Pol-
sce. Obsługuje ją kolejka gondolowa. Na pozostałych trasach, o długości od 250 
do 1000 m, działają wyciągi orczykowe lub krzesełkowe. W sezonie zimowym 
trwającym od grudnia do końca marca Jaworzynę odwiedza około 450 tys. 
osób, natomiast w okresie od maja do października – około 180 tys.7 

                                                           
7  Dane szacunkowe pochodzą z firmy Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA. 
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Na Jaworzynie Krynickiej odbywa się wiele imprez (głównie zawodów 
narciarskich) organizowanych przez różne instytucje. W roku 2006 zorganizo-
wano 56 imprez, w 2007 roku – 67, w 2008 roku – 66, w 2009 roku – 53, 
w 2010 roku – 52, a w 2011 roku – 44 imprezy [http://www.jaworzynakry-
nicka.pl/, 2011]. Przyciągają one do uzdrowiska zarówno uczestników, jak i wi-
dzów. 

Druga pod względem wielkości stacja narciarska działa na Słotwinach. 
Mieści się tutaj najstarszy w Krynicy Kompleks Narciarski Słotwiny  
[www. slotwiny.pl, 2011] oraz Centrum Narciarskie Azoty [www.cnazoty.pl,], 
które w sezonie 2009/2010 było laureatem Plebiscytu Najlepsza Duża Stacja 
Narciarska Małopolski. W centrum Krynicy działa też Stacja Narciarska Hen-
ryk, a w Tyliczu – Centrum Narciarskie Tylicz/Krynica [www.krynicasport.pl, 
2011]. 

Ciekawa oferta uzdrowiska jest dostosowana nie tylko do miłośników nar-
ciarstwa i snowboardu. Sporą atrakcją jest hala lodowa8. Odbywa się tam wiele 
imprez i zawodów łyżwiarskich, między innymi mecze hokejowe KTH. Dla 
amatorów dostępna jest także ślizgawka, przy której działają wypożyczalnie 
łyżew. Niedawno odbyła się tam również Gala Boksu Zawodowego z udziałem 
kryniczanina Pawła Kołodzieja. 

Poza sezonem zimowym do dyspozycji gości i mieszkańców są: korty te-
nisowe, baseny kryte i jeden odkryty, trasy rowerowe, stadniny koni. U podnó-
ża Jaworzyny Krynickiej działa Krynicki Park Linowy, a w pobliżu hali lodo-
wej całoroczna sankostrada o dł. 800 m. Na szczycie Góry Parkowej, na wieży 
rozbiegowej dawnego toru saneczkowego, zamontowano tak zwane rajskie śliz-
gawki, w których skład wchodzą 3 różnego rodzaju rynny, służące do zjazdów. 
Mnogość szlaków turystycznych w Krynicy i okolicach umożliwia zarówno 
krótkie spacery, jak i wyprawy w góry. 

W Krynicy można uprawiać sporty ekstremalne. Są tutaj do dyspozycji 
quady, samochody terenowe, paintball, tor gokartowy, spływy kajakowe, raf-
ting. Zimą można natomiast skorzystać ze skuterów śnieżnych, psich zaprzę-
gów, przejażdżek saniami szczytami gór [www.krynica.pl/Ekstremalnie-
c31.html, 2011]. 

                                                           
8  W hali lodowej mieści się pełnowymiarowe lodowisko o wymiarach 30 x 60 m, trybu-

ny z 2635 miejscami siedzącymi i ok. 300 stojącymi. Do dyspozycji zawodników jest 6 dużych 
szatni.  
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Od września 2006 roku na terenie uzdrowiska działa Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który zarządza majątkiem gminy, obejmującym halę lodową, 
korty tenisowe i stadion piłkarski, znajdujące się obok hali tereny rekreacyjne 
na osiedlu Czarny Potok, miejsca postojowe przy stacji narciarskiej na Słotwi-
nach (funkcjonujące w okresie zimowym), obiekty starego toru saneczkowego. 
MOSiR w Krynicy-Zdroju zajmuje się prowadzeniem drużyn młodzieżowych, 
a także pomaga Klubowi Sportowemu KTH w organizowaniu meczów hokejo-
wych. Poza tym w okresie od lipca do kwietnia prowadzi ogólnie dostępne śliz-
gawki, a także organizuje zamknięte imprezy sportowo-rekreacyjne dla zakła-
dów pracy i innych instytucji. Poza tym organizacja ta w okresie wakacji i ferii 
zimowych obsługuje obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. MOSiR współ-
działa z innymi jednostkami przy organizacji na terenie gminy imprez sporto-
wo-rekreacyjnych. W okresie letnim urządza także otwarte turnieje sportowe 
dla dzieci i młodzieży [http://www.infoservice.net.pl/mosir/mosir/,2011].  

Na terenie gminy działa 19 klubów sportowych [www.krynica-zdroj.pl, 
2011]. Na dofinansowanie 14 z nich gmina Krynica-Zdrój przeznaczyła w 2010 
roku 126 tys. zł. Kolejne 118 tys. zł wydatkowano na nagrody za wyniki spor-
towe, natomiast 120 tys. zł przekazano na szkolenie dzieci i młodzieży. Dotacja 
w ramach sportu kwalifikowanego wyniosła 550 tys. zł9. 

 
 

Zakończenie 

 
Krynica jest jednym z ważniejszych turystycznych obszarów recepcyjnych 

w Polsce. Na jej popularność składają się walory uzdrowiskowe, krajobrazowe, 
kulturowe, wypoczynkowe, a także sportowo-rekreacyjne. Miejscowości turys-
tyczne, które charakteryzują się wysokim stopniem zagospodarowania turys-
tycznego oraz dysponujące szerokim profilem usług związanych z obsługą ru-
chu turystycznego, określa się mianem ośrodków turystycznych. Zalicza się do 
nich między innymi stacje sportów zimowych i uzdrowiska [Turystyka..., 2008]. 
Krynica ze swoją ofertą usług z pewnością zasługuje na miano ośrodka turys-
tycznego. 

                                                           
9  Informacja o realizacji budżetu Wydziału RKSiP pochodząca z Urzędu Miejskiego  

w Krynicy-Zdroju. 
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Według G. Gołembskiego, usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
wpływają na wzrost atrakcyjności regionu turystycznego i obecnie dzięki wyko-
rzystaniu naturalnych walorów danego terenu powodują, że dany region jest 
konkurencyjny wobec innych i może liczyć na przyjazdy gości na masową skalę 
[Gołembski, 2005]. 

Turystyka ma duży wpływ na rozwój demograficzny i ekonomiczny re-
gionów górskich. Dzięki niej część mieszkańców może znaleźć zatrudnienie, 
będące źródłem dochodu. Przyczynia się ona także do spadku emigracji z tych 
regionów, a czasami do wzrostu zaludnienia. Napływ środków finansowych 
z zewnątrz może być wykorzystany do tworzenia różnorodnej (w tym sporto-
wo-rekreacyjnej) infrastruktury, z której korzystają zarówno turyści, jak 
i mieszkańcy. Należy wspomnieć, że są także negatywne konsekwencje napły-
wu turystów w danym regionie, które ograniczają wynikające z tego tytułu ko-
rzyści [Kurek, 2008]. 

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniami: „Turystyka i sport to dla Kryni-
cy możliwość rozwoju, szansa na przeżycie; dla przybywających tu gości – 
regeneracji sił psychicznych i fizycznych, uatrakcyjnienia pobytu; dla młodzie-
ży – możliwość sprawdzenia się i zaspokojenia ambicji sportowych; dla sympa-
tyków sportu – piękne, niezapomniane przeżycia i emocje” [Morawska, Pół-
chłopek, 1994, s. 321]. Należy jednak pamiętać, że główną funkcją uzdrowisk 
jest lecznictwo. Ważne jest, aby gminy uzdrowiskowe, rozszerzając zakres ofe-
rowanych usług, nie doprowadziły do zaniku tej funkcji. Apeluje się więc o tak 
zwany zrównoważony rozwój uzdrowisk [Krasiński, 2004]. Niestety, rozwój 
sportu wywołuje również negatywne skutki. Często mówi się o antropopresji, 
czyli niekorzystnym wpływie działań człowieka na środowisko przyrodnicze. 
Szczególnie widoczne jest to w przypadku narciarstwa. 

Narciarstwo należy do najpopularniejszych form turystyki górskiej, ale 
także do najbardziej szkodliwych dla środowiska. Na stokach, zwłaszcza 
wzdłuż wyciągów narciarskich i nartostrad, widać degradację terenów. Ponadto 
pojawia się zagrożenie osuwiskami i lawinami [Kurek, 2008]. W latach 80.  
XX wieku z tego powodu zlikwidowano między innymi trasę narciarską na 
Górze Parkowej. W roku 2009 Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał 
budowę w tym rejonie toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, którą roz-
poczęto z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Góra Parkowa jest 
nazywana „górą wodonośną”, gdyż na jej obszarze znajdują się źródła większo-
ści krynickich wód leczniczych. Ich zanik lub zmiana właściwości mogłyby 
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doprowadzić do utraty przez Krynicę statusu uzdrowiska, który ma od tak daw-
na i z którym jest przede wszystkim kojarzona. 
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Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk i kąpielisk nadmorskich  
i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, red. Z. Franczukowski, Wy-
dawnictwo MIREX, Bydgoszcz 2008. 

 

 

 

SPORTS AND RECREATION AS THE FACTORS  

IN LIFTING OF ATTRACTIVENESS OF HEALTH RESORT DISTRICTS  

ON THE EXAMPLE OF KRYNICA-ZDRÓJ PARISH 

 
 

Summary 
 
The aim of this article is to present how the establishment of sports and recrea-

tional facilities can contribute to the extension of Polish resorts’ offer, and thereby how 
to increase their attractiveness. Krynica Zdrój parish, which beside unique spa qualities 
owns the rich traditions and also good conditions for the implementation of active 
recreation, has been chosen as an example. This paper contains a historical outline of 
Krynica’s sports and recreation as well as a description of the current capabilities of 
their practice.  
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AEROKLUBY JAKO WĘZŁY W SIECI INDYWIDUALNEGO 
TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE 

MAPY PROCESÓW UZYSKANIA LICENCJI PILOTÓW 
 
 
 

Wstęp 

 
Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek budowy sieci prywatnego1 

transportu lotniczego w Polsce opartej na istniejącej bazie aeroklubów, które są 
tu traktowane jako podstawowe węzły docelowej sieci komunikacji lotniczej. 
W dobie „duszenia” się miast i wielkich aglomeracji przemysłowych transport 
lotniczy na krótkich dystansach jawi się jako istotne panaceum na permanentnie 
wydłużający się czas dojazdu do pracy, szkoły, krewnych, znajomych i przyja-
ciół. Warto podkreślić, że tematyka indywidualnego transportu lotniczego nie 
jest przedmiotem większego zainteresowania decydentów sieci transportowych 
w Polsce. 

 

                                                           
1  W artykule kategorie: prywatny i indywidualny transport lotniczy stosowane są za-

miennie. Przedmiotem analizy jest możność indywidualnego przemieszczania się w przestrzeni 
powietrznej samolotem prywatnym lub wynajętym przez osobę mającą licencję pilota. 
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1. Bariery rozwoju prywatnego transportu lotniczego w Polsce 

 
Do podstawowych barier rozwoju transportu lotniczego w Polsce należy 

zaliczyć: 
– koszty nabycia lub leasingu samolotu, 
– koszty eksploatacji, 
– dostępność lotnisk, 
– brak kadry do obsługi naziemnej, 
– mała liczba oferowanych szkoleń w zakresie uzyskania licencji pilota, 
– „gąszcz”, a właściwie brak przepisów prawnych wyraźnie określają-

cych zasady prywatnego ruchu lotniczego, 
– słabe lobby na rzecz prywatnej komunikacji lotniczej, 
– preferowanie przez rząd budowy autostrad, boisk, infrastruktury sta-

dionowej, kosztem inwestycji w małe aeroporty i lotniska, 
– elitarność i hermetyzm zawodu pilota, 
– brak prywatnych szkół wyższych przygotowujących do zawodu pilota. 

Pomimo tych ograniczeń, nie można przyjąć założenia, że prywatny transport 
lotniczy jest „śpiewem przyszłości”. Analizując kolejno bariery, można zauwa-
żyć i prognozować następujące trendy i zjawiska: 

– stopniowo malejące koszty zakupu małych samolotów i helikopterów, 
– możliwość szkoleń i uzyskania licencji pilota w dotychczasowych  

aeroklubach (Poznań, Leszno i in.), 
– przestawianie się aeroklubów na działalność komercyjną, 
– docelowe regulacje Unii Europejskiej, poszerzające dostęp do tanich 

usług lotniczych, 
– strategie koncernów lotniczych zorientowane na budowę ultralekkich 

samolotów dla biznesmenów i osób fizycznych. 
Obecnie zwiększa się liczba lotów o charakterze biznesowym, zorientowanych 
przede wszystkim na obsługę top managementu i częściowo menedżerów po-
ziomu taktycznego (handel, promocja, reklama, projekty, negocjacje) dużych 
korporacji. Jednocześnie można przewidywać dynamiczny wzrost usług pry-
watnego transportu lotniczego dla menedżerów firm średniej wielkości, zwłasz-
cza w sektorach high-technology. Warto również odnotować rosnący popyt na 
prywatne loty czarterowe w wielu sektorach biznesu: 

– medycznego, 
– farmaceutycznego, 
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– turystycznego, 
– medialnego, 
– rolnego, 
– logistycznego i in. 

W związku z tym można sformułować następującą hipotezę badawczą: obecna 
infrastruktura lotnicza w Polsce jest w niewielkim stopniu przystosowana 
do obsługi aktualnego i docelowego prywatnego transportu lotniczego.  

Pomimo przedstawionych uwarunkowań i ograniczeń, bardzo negatywną 
determinantą rozwoju ruchu lotniczego jest duże zagęszczenie lotów w europej-
skiej przestrzeni powietrznej. 

 
 

2. Scenariusze strategiczne rozwoju indywidualnego transportu lotniczego 

 
W rozwoju prywatnego transportu lotniczego w Polsce można wyróżnić 

następujące scenariusze strategiczne: 
– strategia rządu (nie istnieje), 
– strategia portów lotniczych (nie są zainteresowane tworzeniem konku-

rencji, poza tym są już mocno „obłożone” obsługą dużych statków po-
wietrznych), 

– strategia indywidualnych inwestorów (zbyt mały kapitał, niska rentow-
ność, „odroczone” zyski w długiej perspektywie), 

– wykorzystanie infrastruktury istniejących aeroklubów (możliwa do re-
alizacji). 

Z tych czterech scenariuszy wynika, że najbardziej prawdopodobny w sensie 
kosztów, czasu i swobody decyzyjnej jest ostatni scenariusz, który wymaga od 
właścicieli i zarządów aeroklubów: 

– zmiany myślenia strategicznego, 
– zmiany hierarchii priorytetów, 
– zaprojektowania i wdrożenia nowego modelu biznesu, 
– dokapitalizowania, 
– „wtłoczenia” orientacji rynkowej. 
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Potrzebny jest też reengineering2 w następujących obszarach funkcjonowania 
aeroklubów: 

– systemie zarządzania, 
– strukturze organizacyjnej, 
– polityce personalnej, 
– komunikacji rynkowej, 
– systemach informacji kierowniczej. 
Wydaje się, że podstawową metodą zarządzania powinien być benchmar-

king3, który w tym przypadku należy sprowadzić do strategii imitacji i naśla-
downictwa systemów indywidualnego transportu lotniczego w Unii Europej-
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Niemiec i krajów skandynaw-
skich. 

 
 

3. Sieciowa kooperacja aeroklubów podstawą rozwoju indywidualnego 
transportu lotniczego 

 
Z punktu widzenia małego potencjału polskich aeroklubów w zakresie:  
– infrastruktury, 
– logistyki, 
– marketingu, 
– kapitału oraz 
– kadry 

powinny one utworzyć sieć kooperacji wzorem potężnej europejskiej sieci „Star 
Alliance”, grupującej największych europejskich przewoźników: Lufthansa, 
LOT, Austrian Airlines, SWISS i in. Tego typu sieć może mieć charakter spółki 
kapitałowej, aliansu strategicznego, spółki joint-venture, ale również formę 
stowarzyszenia czy federacji, gdzie współdzielone mogą być następujące kom-
petencje: 

– promocja, reklama, PR, 
– systemy rezerwacji biletów, 

                                                           
2  Reengineering – gwałtowne, radykalne przeprojektowanie dotychczasowego modelu 

biznesu. 
3  Benchmarking – porównywanie i naśladowanie najlepszych w sektorze. 
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– logistyka (obsługa naziemna, remonty, naprawy, paliwo, catering, hote-
le, restauracje, bary i in.), 

– leasing samolotów, 
– systemy informacji, 
– koordynacja lotów, 
– szkolenia pilotów i in. 

W powyższych formach kooperacji polskie aerokluby, które mają własne lotni-
ska, hangary, hale i warsztaty remontowo-naprawcze, należy traktować jako 
podstawowe „węzły” (ogniwa) świadczące w układzie sieciowym usługi w pod-
stawowym łańcuchu wartości (loty), a także w pomocniczo-wspierających łań-
cuchach wartości (logistyka, szkolenia itp.). Jednocześnie bardzo mocnym atu-
tem aeroklubów jest wyszkolona kadra pilotów, nawigatorów i serwisantów, 
której nie da się „stworzyć z dnia na dzień”. Ona, oprócz lotnisk, jest podsta-
wowym narzędziem przewagi konkurencyjnej w „raczkującym” indywidualnym 
lotnictwie. Tradycyjne, polskie „działanie w pojedynkę” skazane jest na poraż-
kę, zwłaszcza z punktu widzenia dyrektyw Unii Europejskiej, umożliwiających 
swobodne inwestycje europejskich operatorów transportu lądowego (drogi, 
koleje), morskiego i powietrznego w poszczególnych krajach. Z punktu widze-
nia pełnego otwarcia rynków transportowych w UE należy się liczyć z dużymi 
inwestycjami zachodnich „graczy” w infrastrukturę indywidualnego transportu 
lotniczego w Polsce.  

 
 

4. Procesowa analiza scenariuszy szkolenia pilotów w Ośrodku Szkolenia 
Lotniczego „Żelazny-6” – przypadek decyzyjny 

 
Przypadek decyzyjny zaczerpnięto ze szkolenia pilotów w Ośrodku Szko-

lenia Lotniczego (OSL) „Żelazny-6”. 
 

4.1.  Mapa procesu uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) 

 
Ośrodek Szkolenia Lotniczego „Żelazny-6” rozpoczął działalność w stycz-

niu 2008 roku na lądowisku Żerniki koło Poznania. Obecnie siedziba ośrodka 
znajduje się na terenie lotniska Kobylnica, które jest jednocześnie terenem dzia-
łalności Aeroklubu Poznańskiego. 
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Osoba ubiegająca się o uzyskanie licencji pilota turystycznego PPL(A) 
musi spełnić następujące wymagania: posiadanie ważnego badania lotniczo- 
-lekarskiego, ukończenie kursu teoretycznego, zaliczenie egzaminu wewnętrz-
nego z wiedzy teoretycznej, ukończenie kursu praktycznego składającego się 
z lotów z instruktorem i samodzielnych, zaliczenie egzaminu praktycznego 
wewnętrznego, uzyskanie świadectwa radiooperatora (egzamin przed Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej), zdanie egzamin teoretycznego oraz praktycznego 
przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Na rysunku 1 przedstawiono główne 
sekwencje uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A). 
 
 

 
 

 
Rys. 1. Mapa procesu uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów oraz danych z Ośrodka Szkole-
nia Lotniczego „ Żelazny-6”, Poznań 2008. 
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4.2. Ogólna mapa procesów szkolenia praktycznego w Ośrodku Szkolenia Lotni-

czego „Żelazny-6” 

 
Szkolenie praktyczne pilotów obejmuje realizację trzech zadań (rys. 2). 

 
 
 
 
 
 
Rys. 2.  Mapa procesu szkolenia praktycznego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów oraz danych z Ośrodka Szkole-
nia Lotniczego „Żelazny-6”, Poznań 2008. 

 
 

4.3. Szczegółowe mapy procesów szkolenia praktycznego 

 
C1, zadanie I (rys. 3) ma na celu uzyskanie przez ucznia-pilota umiejętno-

ści wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów w warunkach VFR 
po kręgu i do strefy, w ruchu lotniczym niekontrolowanym lub kontrolowanym, 
z łącznością radiową, a także bez łączności z organem kierowania ruchem lotni-
czym na lotniskach i lądowiskach przy wietrze nieprzekraczającym ograniczeń 
samolotu. Ponadto zakłada się nabycie umiejętności korzystania z instrukcji 
użytkowania w locie, oceny zdatności do lotu samolotu i jego wyposażenia na 
podstawie dokumentów, przeglądu przedlotowego oraz prób eksploatacyjnych, 
korzystania z informacji meteorologicznych dotyczących lotniska oraz prowa-
dzenia bieżącej obserwacji pogody i dostrzegania zmian warunków meteorolo-
gicznych istotnych dla pilotażu oraz bezpieczeństwa lotu. Bardzo ważnym ele-
mentem szkolenia jest przygotowanie psychiczne ucznia-pilota do działania 
w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych, utrwalenie wiedzy dotyczącej pro-
cedur awaryjnych oraz przygotowanie pilotażowe do stosowania ich w trakcie 
lotu.  

 
 
 
 

ZADANIE I ZADANIE II ZADANIE III 
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Rys. 3. Mapa procesu szkolenia praktycznego: zadanie I 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów oraz danych z Ośrodka Szkole-
nia Lotniczego „Żelazny-6”, Poznań 2008. 
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C2, zadanie II ma na celu opanowanie przez ucznia-pilota umiejętności 
pilotowania samolotu według wskazań przyrządów w locie, bez możliwości 
oceny położenia statku powietrznego według naturalnego horyzontu (ograni-
czona widoczność zewnętrzna lub jej brak), w stopniu umożliwiającym utrzy-
manie normalnego położenia, a także oceny położenia przestrzennego samolotu 
na podstawie wskazań przyrządów. Pilot podczas tego zadania uczy się wyko-
nywać zakręty z ograniczoną widzialnością zewnętrzną w razie przypadkowego 
wlotu w chmurę albo w obszar o słabej widzialności. 

 
C3, zadanie III ma na celu opanowanie umiejętności właściwego przygo-

towania do lotu, w tym podejmowania decyzji dotyczących przelotu (analiza 
informacji meteorologicznych, operacyjny plan lotu), wykonywania przelotów, 
orientacji wzrokowej według mapy, wykorzystywania środków radionawiga-
cyjnych, postępowania w szczególnych sytuacjach lotu nawigacyjnego, postę-
powania w przypadku utraty orientacji geograficznej i sposobów jej wznawia-
nia, współpracy z organami nadzoru ruchu lotniczego oraz organami służb ru-
chu lotniczego, prowadzenia korespondencji (w tym również w ruchu lotniczym 
kontrolowanym), stosowania się do bieżącego planu lotu, zezwoleń i instrukcji 
organów ruchu lotniczym. 

 
4.4. Scenariusz szkolenia do uzyskania licencji pilota ATPL (Airline Transport 

Pilot’s Licence) 

 
Pilot liniowy, zanim uzyska licencję (ATPL), najpierw musi wyszkolić się 

w ośrodku szkolenia do licencji ATPL frozen, a następnie zdobyć nalot  
500 godzin na certyfikowanym samolocie w załodze wieloosobowej jako 
pierwszy oficer (drugi pilot). Ośrodki szkolenia lotniczego, w tym Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego „Żelazny-6” prowadzą szkolenia modułowe, co oznacza, 
że po każdym etapie uzyskuje się licencję lotniczą lub licencji pilota. Jest to 
korzystne dla osób, które nie są do końca przekonane co do swojej kariery lot-
niczej, lub dla tych pilotów, którzy przerwą szkolenie w trakcie jego trwania.  

Pierwszym i niezbędnym elementem do zajęcia fotela pilota liniowego jest 
uzyskanie licencji PPL(A), czyli pilota turystycznego. Szkolenie to składa się 
z dwóch etapów: szkolenia teoretycznego w formie wykładów, trwającego  
150 godzin, oraz szkolenia praktycznego, gdzie pilot musi uzyskać nalot ogólny 
45 godz. Po ukończeniu szkolenia w ośrodku kandydat zdaje test komputerowy 
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oraz egzamin praktyczny (1,5 godz. lotu z egzaminatorem) przed Lotniczą Ko-
misją Egzaminacyjną (LKE). Tak uzyskuje swoją pierwszą licencję lotniczą 
pilota turystycznego PPL(A). Kolejny krok to przestąpienie do kursu teoretycz-
nego ATPL, który składa się z 650 godz. i jest zakończony egzaminem teore-
tycznym z 14 przedmiotów. Ukończenie tego kursu jest podstawą do rozpoczę-
cia kursu praktycznego do licencji CPL(A) oraz lotów według wskazań przy-
rządów IR (Instrument Rating). Jednak kandydat do szkolenia musi mieć nalot 
150 godz., w tym 70 godz. jako dowódca. W trakcie tego szkolenia uzyskuje się 
także uprawnienia do wykonywania lotów nocnych. Pierwszym krokiem jest 
uzyskanie uprawnień do lotów według wskazań przyrządów IR – kurs składa 
się z lotów na certyfikowanym samolocie jednosilnikowym (15 godz.) oraz ze 
szkolenia w kabinie treningowej (35 godz.). Po zakończonym kursie kandydat 
zdaje przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną egzamin teoretyczny na licencję 
ATPL obejmującą IR, CLP(A) i egzamin praktyczny na IR (10 godz.). Wpis do 
licencji z uprawnieniem IR jest warunkiem do rozpoczęcia kolejnego etapu 
szkolenia. Szkolenie praktyczne do licencji CPL(A) wraz z uprawnieniem ME  
(Multi-Engine) może być rozpoczęte, gdy kandydat ma 150 godz. nalotu ogól-
nego, w tym 70 godz. samodzielnego. Szkolenie składa się lotów nawigacyj-
nych o łącznym czasie 10 godz. oraz z 8 godz. lotów na samolocie typu kom-
pleks (samolot certyfikowany do przewozu co najmniej czterech pasażerów) 
z jednoczesnym szkoleniem na samolocie wielosilnikowym MEP(L). Skiero-
wanie do państwowego egzaminatora wyznaczonego przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego szkolony otrzymuje po uzyskaniu nalotu o łącznym czasie  
200 godz., w tym 100 godz. nalotu dowódczego. Niektórzy przewoźnicy wy-
magają od pilotów uprawnień do wykonywanie lotów według wskazań przyrzą-
dów IR na samolocie wielosilnikowym ME. Szkolenie to składa się z 5 godz. 
lotów na samolocie wielosilnikowym, z czego 3 godz. mogą być wykonane 
w kabinie treningowej FNTP lub na certyfikowanym symulatorze. Pilot po uzy-
skaniu kompletu uprawnień, licencji zawodowej CPL(A), wykonaniu lotów 
według wskazań przyrządów IR, lotów na samolocie wielosilnikowym ME 
i zdaniu egzaminów państwowych otrzymuje licencję pilota linowego zamrożo-
ną (ATPL frozen). Jest w pełni gotowy do pełnienia funkcji pierwszego oficera 
w samolocie z załogą wieloosobową, latając w płatnym przewozie lotniczym, 
zdobywając nalot do „odmrożenia” swojej licencji liniowej. Po uzyskaniu  
500 godz. jako drugi pilot otrzymuje licencję ATPL. Jest to komplet uprawnień 
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i licencji, które upoważniają pilota do pełnienia obowiązków kapitana samolo-
tów liniowych. 

 
 

Zakończenie 

 
Z przeprowadzonych rozważań wynikają następujące wnioski: 
1. Dynamiczny rozwój zorganizowanego transportu lotniczego jest faktem 

niepodlegającym dyskusji. 
2. W strategiach rozwoju transportu powietrznego nie docenia się proble-

matyki indywidualnego przemieszczania się samolotami prywatnymi lub wyna-
jętymi. 

3. Indywidualne loty mają głównie wymiar sportowo-rekreacyjny. 
4. Aerokluby polskie mają duży potencjał kadrowy i logistyczny, umożli-

wiający poszerzanie usług lotniczych dla klientów masowych. 
5. Sieciowa kooperacja polskich aeroklubów może pozwolić na osiągnię-

cie przewagi konkurencyjnej nad lotniczymi operatorami zagranicznymi. 
6. Budowę sieci kooperacji można częściowo oprzeć na modelu „Star Al-

liance”.  
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Wstęp 

 
Sport wyczynowy na najwyższym poziomie, szczególnie w popularnych 

dyscyplinach, może mieć zarówno pozytywny jak i negatywny społecznie 
wpływ na sport dla wszystkich. Negatywny, ponieważ sprowadza społeczność 
do roli widza, odciągając ją od czynnej aktywności ruchowej. Pozytywny dlate-
go, że buduje wzory działań na rzecz zdrowia i sprawności fizycznej [Kraw-
czyk, 2000]. Kluby sportowe działające w zawodowym sporcie wyczynowym 
mogą, dzięki działaniom promocyjnym, w dużym stopniu determinować kieru-
nek tego wpływu. 

Promocja opierta na procesie komunikacji jest przemyślaną działalnością 
organizacji w konkurencyjnym otoczeniu, zmierzającą do takiego oddziaływa-
nia na zachowania i postawy wybranych podmiotów, które umożliwią realizację 
bieżących i przyszłych celów tej organizacji [Wiktor, 2001]. Komunikacja mar-
ketingowa jest jednym z nielicznych elementów działań podmiotu (organizacji, 
przedsiębiorstwa) widocznym dla otoczenia, utożsamianym z procesem przeka-
zywania informacji, który jest pożądany, oczekiwany, pomocny i pozytywny 
[Blythe, 2002]. 
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Komunikacja marketingowa jest obszarem, na którym wpływ rozwoju 
technologii informacyjnej jest bardzo widoczny. Aplikacje internetowe oferują 
organizacjom sportowym wzmocnienie działań marketingowych przez bardziej 
bezpośrednie metody komunikacji z kibicami i pozostałymi podmiotami oto-
czenia [Berthon i.in., 1996; Thomas, 1998; Pilkington i Newell, 1999]. Biorąc 
pod uwagę korzyści wynikające z użytkowania Internetu, wydaje się, że jest to 
odpowiednie medium promocyjne dla wielu przedsięwzięć związanych ze spor-
tem [Johns, 1997]. W Internecie kluby sportowe zaznaczają swoją obecność 
głównie w postaci oficjalnych serwisów WWW, które są platformą komunika-
cyjną pomiędzy organizacją i kibicami oraz innymi podmiotami otoczenia. 
Każdy klub sportowy przez swój oficjalny serwis powinien prezentować specy-
ficzną, lokalną rzeczywistość, która przyciąga i zbliża kibiców oraz sympaty-
ków do klubu. 

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza obszarów działań podejmowa-
nych przez kluby sportowe rywalizujące w polskich ligach zawodowych 
w grach zespołowych, odnoszących się w szczególności do społecznie odpo-
wiedzialnej promocji sportu. 

 
 

1. Charakterystyka wybranych inicjatyw klubów sportowych w kontekście 
promocji sportu 

 
Badaniu poddano treści komunikowane przez oficjalne serwisy interneto-

we klubów sportowych mających drużyny męskie, które uczestniczą w krajo-
wych rozgrywkach na najwyższym poziomie rywalizacji w grach zespołowych 
(piłce nożnej, koszykówce i piłce siatkowej), zorganizowanych w formie lig 
zawodowych, czyli w Ekstraklasie Piłkarskiej, Polskiej Lidze Koszykówki 
i Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. 

Wnioskowanie na podstawie analizy treści komunikowanych przez ofi-
cjalne serwisy internetowe klubów jest uzasadnione, ponieważ, co podkreśla 
T. Goban-Klas [1997], treść odzwierciedla cele i wartości ich twórców, a „zna-
czenie” może być odtworzone lub wywnioskowane z przekazów. 

Analiza oficjalnych serwisów WWW profesjonalnych klubów sportowych 
umożliwiła identyfikację wykorzystywanych instrumentów promocji, których 
część odnosiła się do widowiska (jako produktu sportowego), część miała na 
celu promocję klubu jako podmiotu, a jeszcze inne były zorientowane na aktu-
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alnego bądź potencjalnego widza lub uczestnika określonego wydarzenia spor-
towego. W ostatniej z wymienionych grup instrumentów należy upatrywać 
odnoszących się bezpośrednio do szczególnie wartościowej społecznie promocji 
sportu. 

Na potrzeby poruszanej w artykule problematyki wyodrębniono trzy głów-
ne obszary promocji sportu, czyli promocję ogólnych wartości sportowych, 
promocję wiedzy o sporcie (dyscyplinie) oraz promocję sportowej aktywności 
ruchowej. Poniżej przedstawiono wybrane przekazy zidentyfikowane w toku 
analizy zawartości oficjalnych serwisów internetowych odzwierciedlające ini-
cjatywy klubów, a mających znamiona promocji sportu, oraz podjęto próbę 
interpretacji ich społecznego znaczenia. 

Informacja o bezpłatnym wstępie na imprezy sportowe, która pojawiała się 
w serwisach internetowych klubów, była zaproszeniem kibiców na mecze spa-
ringowe, przedsezonowe, drużyn rezerw czy zespołów młodzieżowych. Może 
to być ważnym uzupełnieniem właściwej, „profesjonalnej” oferty sportowej, 
które przyczynia się do wzrostu zainteresowania daną dyscypliną, a nie jedynie 
widowiskiem opartym na rywalizacji na najwyższym poziomie rozgrywek. 

Konkursy wiedzy i umiejętności związane z klubem, drużyną i dyscypliną, 
przeważnie zakończone nagrodami rzeczowymi (upominki, gadżety klubowe, 
bilety na mecze), to kolejna kategoria instrumentów promocyjnych, wykorzy-
stywana przez kluby sportowe. Konkursy często były ciekawe, wiązały się z tra-
dycją klubu, aktywnością sportową poszczególnych zawodników, a także poru-
szały tematykę dotyczącą przepisów danej dyscypliny i regulaminów rozgry-
wek. Oprócz konkursów, w których udzielenie poprawnych odpowiedzi nie-
wątpliwie wymaga dosyć gruntownej wiedzy i zainteresowania dyscypliną 
sportu, pojawiały się także inne, związane z pewnymi zdolnościami „manual-
nymi”. Na przykład organizowano konkursy projektowania strojów sportowych 
drużyny, szalika klubowego, logo klubu. W takich okolicznościach ujawniały 
się talenty kibiców, może nie zawsze sportowe, ale mające związek z ich ulu-
bioną drużyną, a co najważniejsze, dające wiele satysfakcji i poczucie wpływu 
na pewne obszary związane z funkcjonowaniem klubu. 

Często prezentowaną informacją były plany przygotowań do sezonu (jed-
nostki treningowe, terminy i miejsca obozów, planowane mecze i turnieje 
przedsezonowe) poszczególnych drużyn. Tego rodzaju informacja wykracza 
poza widowisko sportowe (produkt) i pozwala poszerzyć wiedzę o sporcie (dys-
cyplinie). Pomeczowe opinie i analizy, wywiady z zawodnikami i trenerami 
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także mogą wnieść wiele interesujących dla kibiców wątków, przybliżając at-
mosferę meczu oraz dostarczając praktycznej i teoretycznej wiedzy o dyscypli-
nie przez poznanie fachowego punktu widzenia, „na gorąco” wyjaśniającego 
określone kwestie (np. taktyczne). 

Dosyć często pojawiała się również charakterystyka klubu i drużyny naj-
bliższego meczowego rywala. Informacja taka jest pożądana chociażby dlatego, 
że pozwala lepiej poznać inny klub, jego zawodników, silne i słabe strony dru-
żyny na tle „własnego” zespołu. Analiza taka, wsparta przedmeczowymi wy-
powiedziami, umożliwia pełniejsze „przygotowanie” kibica do meczu i bardziej 
świadome uczestnictwo w nim (śledzenie realizacji założeń taktycznych, analiza 
wykorzystania bądź nie atutów posiadanych przez drużynę itp.). Prezentacja 
klubu i drużyny przeciwnej wnosi ponadto wątek edukacyjny, pozwalający na 
refleksję poznawczą w odniesieniu do innych klubów, zapoznanie się z ich cha-
rakterystyką, dokonaniami itp. Takie podejście zawiera pierwiastek czystej for-
muły sportu, który przynosi korzyści jednostkom i społeczeństwu, jest świadec-
twem dobrej woli, sprzyja porozumieniu między regionami i miastami [Ingham, 
1985]. W ten sposób sport (szczególnie akt rywalizacji) ma szansę być emana-
cją takich wartości humanistycznych, jak dostrzeganie w konkurencie stadio-
nowym człowieka, chęć zbliżenia z nim i szacunku dla niego, a nie antyhumani-
stycznych, przejawiających się w postrzeganiu innych sportowców czy kibiców 
tylko jako rywali do pokonania za wszelką cenę. Publiczność kształtowana 
przez sport świadczy o faktycznym obliczu sportu. Obejmując rzesze kibiców, 
wyznacza on granice swej odpowiedzialności za pojedyncze i grupowe posta-
wy, poglądy i zachowania [Lipiec, 1986]. Jest to ważne w kontekście sportu 
zawodowego, który stał się przede wszystkim dużym biznesem. Istnieje bo-
wiem zagrożenie, że nie będzie on pełnił funkcji wychowawczych i edukacyj-
nych, ponieważ pogoń za widowiskiem i maksymalizacja wyniku stają się pod-
łożem różnych zachowań dewiacyjnych. Nie dotyczy to bynajmniej tylko agre-
sywnych zachowań stadionowych chuliganów, ale nieetycznych, a nawet prze-
stępczych praktyk ludzi ze środowiska sportowego. W ostatnich latach w kra-
jowej piłce nożnej ujawniono proceder kupowania i sprzedawania meczów. Jest 
to dobitny przykład nagannych praktyk, niemających nic wspólnego ani z ideą 
sportu, ani z etyką biznesu. 

Kolejnym wykorzystywanym przez kluby instrumentem z zakresu public 
community relations, który wpływa na wizerunek społeczny, było uczestnicze-
nie w akcjach charytatywnych. Inicjatywy te głównie miały związek z ogólno-
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polską kwestą na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (np. licytacje 
klubowych pamiątek, zbieranie pieniędzy podczas meczów) lub zbieraniem 
środków jako reakcja na tragiczne zdarzenia losowe (przeznaczenie dochodu 
z biletów meczowych dla rodzin ofiar spektakularnych wypadków). Inne akcje 
dobroczynne, w których badane kluby sportowe brały czynny udział, były 
związane z działalnością krajowych fundacji (np. „Mam marzenie”), także tych 
zakładanych z  inicjatywny samych klubów. Dla przykładu, Wisła Kraków pro-
wadząca własną fundację „Wisła – Biała Gwiazda” pomaga dzieciom głównie 
przez pozyskiwanie środków przekazanych przez kibiców w postaci 1% podat-
ku dochodowego od osób fizycznych. Piłkarze odwiedzają również szpitale 
i domy dziecka, wręczając dzieciom upominki z okazji mikołajek i Dnia Dziec-
ka. Z kolei Lech Poznań był współorganizatorem na własnym stadionie cy-
klicznej imprezy charytatywnej pod hasłem „Niebiescy Dzieciom” na rzecz 
Oddziału Chirurgicznego SPSK-5 w Poznaniu. Rozgrywał również różne mecze 
charytatywne (np. koszykówki), z których dochód przeznaczano na cele zdro-
wotne dla konkretnych osób. Podobnych przykładów było więcej. Potwierdzają 
one, że podmioty sportowe niewątpliwie pełnią również cenne funkcje społecz-
ne. 

Komunikaty z organizacji rozgrywek właściwych dla danej dyscypliny 
oraz aktywne linki do serwisów tych organizacji (ligi zawodowej, związku 
sportowego, reprezentacji narodowej, itp.) dostarczały użytkownikom serwisu 
ważnych informacji, między innymi o zmianach w regulaminach i innych po-
stanowień wpływających na przebieg rywalizacji. Informacje te z pewnością 
wzbogacały wiedzę kibiców na tematy związane z daną dyscypliną. Aktywne 
linki do organizacji właściwych dyscyplinie zachęcały użytkowników serwisu 
klubowego do odwiedzenia stron WWW  tych organizacji, dzięki czemu mogli 
zapoznać się z zawartymi tam informacjami, których nie uzyskaliby, gdyby 
opierali się jedynie na treściach udostępnianych przez swój klub. 

Informacje dotyczące drużyn młodzieżowych (skład, terminarz rozgrywek, 
wyniki meczów itp.) wydają się być bardzo istotne przynajmniej z kilku powo-
dów. Sam fakt zamieszczenia tego typu treści w serwisie zawodowego klubu 
dowartościowuje młodych sportowców, sprawia, że ich wizerunek i nazwisko 
zyskują większy rozgłos społeczny (szczególnie w grupie rówieśniczej) itp. 
Może to być również pewnego rodzaju promocja sportu młodzieżowego  
– zwiększa zainteresowanie kibiców rozgrywkami na juniorskim poziomie, 
a także może przyciągać młodzież do uprawiania sportu. W kontekście realiza-
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cji celów kultury fizycznej jest to ważny element promocji dyscypliny wśród 
młodzieży, do której w dosyć naturalny sposób powinny się przyczyniać kluby 
profesjonalne. Niektóre kluby uświadamiają już sobie, że brak w serwisie in-
formacji o sporcie młodzieżowym obniża zainteresowanie kibiców tym obsza-
rem działalności sekcji. Klub koszykówki z Sopotu – Prokom Trefl – kilka lat 
temu przeprowadził internetową sondę, z której wypłynął dość smutny wniosek, 
że kibice (ponad 60%) nie interesują się dokonaniami zespołów młodzieżowych 
swojego klubu, czyli potencjalnymi następcami obecnie występujących, popu-
larnych zawodników. W wyniku tej sondy postanowiono założyć i systema-
tycznie prowadzić we własnym, oficjalnym serwisie internetowym dział po-
święcony zawodnikom i rozgrywkom młodzieżowych zespołów klubu. 

Sponsorowanie sportu to kolejny sposób promocji badanych klubów. Mi-
mo że organizacje sportowe są w większości przypadków sponsorowane, to 
zdarza się, że same stają się sponsorem. Jest tak wówczas, gdy organizacja spor-
towa finansując lub współfinansując pewne inicjatywy, dokonuje określonej 
inwestycji społecznej dla wsparcia własnych celów. Badane kluby były organi-
zatorami turniejów dla klubowych drużyn seniorskich, juniorskich, młodzieży 
z domów dziecka, itp., dostarczały również sprzęt sportowy, w szczególności 
dla prowincjonalnych, dziecięcych i młodzieżowych organizacji sportowych. 
Tego typu działania dają korzyści obu stronom układu sponsorskiego. Sponso-
rowani mogą uczestniczyć w atrakcyjnym przedsięwzięciu sportowym lub roz-
wijać swoje talenty dzięki nowemu sprzętowi sportowemu. Organizacja spor-
towa natomiast kreuje świadomość swojej marki, dociera do nowych grup doce-
lowych, buduje relacje z kibicami i innymi podmiotami otoczenia. 

Opierając się na dwustopniowym modelu komunikowania [Goban-Klas, 
1999], w którym występują tak zwani liderzy opinii, można stwierdzić, że 
w promocji sportu szczególną rolę odgrywa promocja osobista. Popularni spor-
towcy i trenerzy, nawiązując podczas spotkań bezpośredni kontakt z kibicami, 
wchodzą z nimi w interakcję. Nadawcy są wówczas w stanie dostosowywać 
formę i treść przekazu do okoliczności w zależności od uzyskiwanej informacji 
zwrotnej, tak by jego wymowa efektywnie wpływała na postawy odbiorców 
i stymulowała do pożądanych działań [Shank, 2002]. 

Przez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych za posiadane zasoby 
kluby mogą być kreatorami wzorów zachowań aktywnego fizycznie społeczeń-
stwa i przyczyniać się do zaspokajania określonych potrzeb ruchowych [Do-
któr, 1991]. Między innymi w ten sposób, dzieląc się zasobami [Ryba, 1997], 
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kluby profesjonalne mogą, a nawet powinny realizować cele sportu powszech-
nego, przez co niewątpliwie zyskają uznanie społeczne [Łasiński, 2003]. Ponad-
to udostępnianie zasobów klubu kibicom celem ich wykorzystania na różne 
formy sportowo-rekreacyjnej aktywności przyniosłoby zapewne pozytywne 
skutki w zakresie promocji sportu dla zdrowia i poprawy jakości życia społecz-
ności. Takie inicjatywy umożliwiają „przemianowanie” z reguły niedostępnych 
powszechnie obiektów klubowych w centra różnorodnej, społecznej aktywności 
[Oughton, Hunt, Mills i McClean, 2003]. Jest to w pewnym sensie propozycja 
modelu klubu odpowiadającego otwartemu systemowi sportu, o specyficznej 
strukturze, zasadach członkostwa oraz zróżnicowanej działalność i szerokiej 
ofercie [Łasiński, 2003]. 

Interakcje zachodzące między widzami a sportowcami mogą i powinny ist-
nieć poza „stadionem” w postaci różnych spotkań z drużyną, trenerami i działa-
czami, co może się przyczynić do propagowania sportowego trybu życia, 
zwiększenia przywiązania, lojalności oraz podniesienia świadomości i wiedzy 
sportowej z zakresu teorii i praktyki dyscypliny prezentowanej przez daną dru-
żynę. Podczas organizowanych spotkań z zawodnikami i trenerami kibice  
w czasie pogadanek poznają tajniki sportu, a przez udział we wspólnym trenin-
gu (treningi otwarte) uświadamiają sobie, jak trudno jest wykonać pod presją 
przeciwnika poszczególne elementy techniczne. Kiedy doświadczą tego sami, 
będą na pewno mniej krytyczni, gdy podczas meczu zawodnik z ich drużyny 
popełni błąd lub nie wykorzysta dogodnej okazji. Tego typu inicjatywy noszą 
również znamiona szeroko rozumianej edukacji do sportu. 

Ważne są też relacje klubu sportowego z podmiotami otoczenia. Można tu 
nawiązywać do edukacji przez sport i dzięki temu zwiększyć zainteresowanie 
i zrozumienie nauczanych w szkole przedmiotów przez egzemplifikację spor-
tową (zaproszenie na dni otwarte klubu). Dla dzieci mogą to być przykładowo 
wątki edukacyjne na lekcjach, które są dla nich trudne. Zagadnienia z matema-
tyki czy fizyki mogą być tłumaczone na przykładach związanych ze sportem, na 
przykład pomiary kształtów występujących na boisku sportowym, analiza zja-
wisk zachodzących podczas użytkowania sprzętu sportowego, pomiary na 
obiekcie sportowym zjawisk zachodzących podczas użytkowania sprzętu spor-
towego (wykorzystanie charakterystycznej geometrii infrastruktury sportowej 
bądź kinematyki ruchu sportowych akcesoriów, np. piłki). 

Ważny aspekt promocyjny mają również wizyty zawodników i trenerów 
w szkołach i przedszkolach. Bezpośrednie uświadomienie dzieciom i młodzieży 
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przez znanych sportowców roli sportu jako ważnej dziedziny życia człowieka, 
jego zdrowotnych, rozrywkowych i towarzyskich walorów [Klisiński, 2000]  
jest bardzo ważne i efektywne. Należy zatem jak najlepiej wykorzystać swoiste 
walory, jakie ma określona dyscyplina sportowa, i przekonywać młode audyto-
rium przez kontakty osobiste z ludźmi sportu o jej wielopłaszczyznowej atrak-
cyjności. 

Ciekawym sposobem aktywizacji kibiców jest wolontariat. Forma ta po-
zwala na funkcjonowanie w sporcie i przez sport jednostkom o słabszych wa-
runkach fizycznych lub mniej utalentowanym ruchowo, a predysponowanym 
psychicznie do funkcjonowania i organizowania przedsięwzięć o charakterze 
sportowym. Sport jest zjawiskiem społecznym, które nieodzownie wymaga 
wsparcia działaczy społecznych [Ulatowski, 1996]. Niektóre z badanych klu-
bów sportowych podejmowały próby aktywizacji kibiców, zwracając się mię-
dzy innymi o pomoc w organizacji meczów, współtworzenie oficjalnych serwi-
sów WWW, przedstawianie projektów klubowych szalików i strojów dla dru-
żyny. Dla młodzieży uczestniczenie w wielu aspektach „życia” klubowego 
oznacza zaspokojenie potrzeb sportowych wyższego rzędu, a mogą to osiągnąć 
przez działalność w organizacjach współpracujących z pracownikami i władza-
mi sportowej spółki. Aktywność w sporcie podejmowana na zasadzie wolonta-
riatu, na przykład przy organizowaniu imprez sportowych bądź dobrowolnym 
uczestniczeniu w pracach stowarzyszenia (klub kibica), może być okazją do 
zdobycia doświadczenia i praktyki zawodowej oraz obywatelskiej, co umożliwi 
pewniejszy start życiowy w obecnych, wymagających czasach. 

Kolejnym, ważnym, a stosunkowo rzadko stosowanym przez badane orga-
nizacje instrumentem było organizowanie różnego rodzaju akcji prosportowych 
i prozdrowotnych bądź udział w nich osób związanych z klubem. Mają one za 
zadanie uświadamianie ludziom, że trzeba dbać o własne zdrowie i poddawać 
się badaniom profilaktycznym, a sport jest czynnikiem kształtowania zdrowia 
i rozwijania osobowości. Takie inicjatywy zwiększają świadomość zdrowotną 
społeczeństwa, zachęcają do ćwiczeń fizycznych i promują aktywny styl życia. 

Równie cenne są działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnospraw-
nych, chociażby ze względów terapeutycznych i społecznych. Bardzo pożądane 
byłoby prowadzanie przy klubach zawodowych drużyn sportowych osób nie-
pełnosprawnych w danej dyscyplinie oraz umożliwienie im przeprowadzania 
treningów na obiektach klubowych. Pozwoliłoby to na podniesienie jakości 
życia i promowanie równych szans w społeczeństwie. 
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Instrumentem promocji typowym dla środowiska Internetu są rozmowy 
w czasie rzeczywistym, czyli tak zwany czat (ang. chat). Organizowanie spo-
tkań kibiców on-line z przedstawicielami władz klubu, zawodnikami i trenerami 
(na tematy związane z funkcjonowaniem organizacji, przebiegiem kariery ludzi 
sportu, aspektami gry itp.) jest rzadko wykorzystywane przez kluby, chociaż 
z punktu widzenia kibiców może być atrakcyjnym nośnikiem różnych treści 
promocyjnych [Beech i in., 2000]. Cały oficjalny serwis WWW wraz z powią-
zanymi z nim aplikacjami internetowymi pozwala na umieszczanie interaktyw-
nych treści i wykorzystywanie narzędzi umożliwiających utrzymywanie kontak-
tu i budowanie długoterminowych relacji między klubem (a de facto dyscypliną 
sportu) i kibicami [Kahle i Meeske, 1999]. Ponadto Internet można traktować 
także jako alternatywny kanał edukacyjny w zakresie wartości sportowych. 
Podejmowane przez kluby realne inicjatywy promocyjne o perswazyjnym cha-
rakterze powinny być czynnikiem równoważącym, aby świat wirtualny nie 
odciągał młodych ludzi od faktycznego uprawiania sportu1. 

Wartością każdej organizacji, a zatem także klubu sportowego, odzwier-
ciedlającą jej potencjał funkcjonalny, jest dziedzictwo i tradycja [Ryba, 1997]. 
Dbałość o tradycje, przejawiająca się przeważnie w organizacji oficjalnych, 
uroczystych jubileuszy (powstania klubu, zasłużonych zawodników, trenerów, 
działaczy), wydaniu klubowej kroniki, albumu itp., przypomina i uzmysławia 
kibicom ciągłość istnienia klubu. Świadomość tradycji wzmacnia wizerunek 
organizacji sportowej oraz jej miasta i regionu w oczach podmiotów zewnętrz-
nych, a także wśród samych zawodników, trenerów i działaczy. Przynależność 
do klubu „z tradycjami” może być powodem do dumy, powoduje chęć utożsa-
miania się z  nim, szczególnie wtedy, gdy w parze z historią idą sukcesy na 
arenie sportowej. 

Serwis internetowy jest platformą umożliwiającą zamieszczenie reklam 
ofert sportowo-rekreacyjnych w formie aktywnych bannerów z przekierowa-
niem na odpowiednie strony WWW, na których znajduje się szczegółowy opis 
danej usługi. Jest to instrument promocji pozwalający na zapoznanie się kibi-
ców z ofertą innych podmiotów, które postanowiły umieścić w serwisie klubu 
reklamę swoich usług. Poszerza to z pewnością spektrum komplementarnych 

                                                           
1  Wnioski Grupy Roboczej – XII Europejskie Forum Sportu, Verona, 21–22 listopada 

2003 r. 
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usług w zakresie aktywności sportowej, rekreacyjnej czy turystycznej kibiców 
danego klubu. 

Sponsorowanie edukacji sportowej to kolejny zidentyfikowany sposób 
promocji, który nie był jednak często wykorzystywany. Tworzenie lub wsparcie 
organizowania klas sportowych w szkołach czy szkół sportowych to niezwykle 
cenne inicjatywy. Kluby, które zdecydowały się na tego typu działalność, przy-
czyniają się do rozwoju psychofizycznego oraz wychowania młodego pokolenia 
sportowców, którzy mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe, jednocześ-
nie nie zaniedbując obowiązków szkolnych. W przyszłości, jako wychowanko-
wie klubu, mogą zasilić pierwszą drużynę. 

Prezentacja drużyny rezerw to istotny instrument promocji dyscypliny, 
ponieważ pokazuje oblicze klubu będące nieco w cieniu „produktu sportowego” 
w postaci pierwszej drużyny i widowiska, w którym ona uczestniczy. Zawodni-
cy z drużyny rezerw rozgrywają swoje spotkania w bardziej kameralnej atmo-
sferze, a zainteresowanie ich występami jest wyrazem zainteresowania raczej 
samą dyscypliną niż sportowym wydarzeniem medialnym – widowiskiem, któ-
rego forma często góruje nad treścią. 

Prezentowanie sylwetek młodych graczy, debiutantów, w formie na przy-
kład wywiadów prezentujących ich drogę do kariery, ich wizje przyszłości 
i kontrakty, jest niewątpliwie instrumentem promującym pewien wzorzec do 
naśladowania dla jeszcze młodszych zawodników oraz sympatyków dyscypli-
ny, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o systematycznym uprawianiu sportu. 
Widzą oni, że możliwe jest wybicie ponad przeciętność, co jest dodatkową mo-
tywacją do rozpoczęcia przygody ze sportem, a dla aktywnych sportowców – 
do solidniejszej pracy podczas kolejnych treningów. Sport jest przecież środo-
wiskiem szczególnie docenianym przez młode pokolenia, tworząc grunt pod 
procesy identyfikacji. Aktywność w sporcie uruchamia u dzieci i młodzieży 
procesy rozwoju oraz wzory zachowań, które w znaczący sposób wpływają na 
późniejsze życie społeczne [Dziubiński, 2000, s. 12–13]. Niestety, niewiele 
badanych klubów zamieszczało takie treści na swoich serwisach, co może 
świadczyć o niedocenianiu tego typu informacji albo o deficycie młodych, per-
spektywicznych zawodników, którzy mogliby świecić przykładem dla innych, 
a w przyszłości być filarami seniorskiej, pierwszej drużyny. 

Informacje dotyczące naboru do klubowych drużyn młodzieżowych są 
bardzo ważnym przekazem w kontekście promocji dyscypliny. Jednak mniej niż 
połowa badanych klubów umieszczała w swoim serwisie tego typu informacje. 
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Do sportowych zadań klubów zalicza się przecież rekrutację oraz kształcenie 
i kształtowanie zawodników, a także upowszechnianie i programowanie upra-
wiania sportu [Ulatowski, 1991, 1996]. Poza tym społeczna misja nakazywała-
by klubom profesjonalnym przeznaczać część środków z działalności komer-
cyjnej na sportowe przygotowywanie dzieci i młodzieży [Łasiński, 2003]. Przy 
aktywnych klubach (niestety, są w mniejszości) powstają więc tak zwane aka-
demie w danej dyscyplinie, na przykład piłkarskie, gdzie szkoli się młodych 
adeptów, a informacje o ich działalności są dobrze eksponowane. W takich 
przypadkach bez większego wysiłku rodzice interesujący się sportowym rozwo-
jem swoich dzieci mogą odnaleźć w serwisie WWW treści pozwalające zapo-
znać się z działalnością szkoleniową najmłodszych i nawiązać kontakt z osoba-
mi koordynującymi zajęcia sportowe. Warto umożliwić dzieciom aktywność 
sportową, ponieważ może się przyczyniać do kształtowania ich osobowości 
i integracji społecznej. Jest sposobem gromadzenia doświadczenia życiowego 
i nabywania umiejętności społecznych, które przygotowują do dorosłego życia, 
a jednocześnie wypełniają wartościowymi formami aktywności ich czas wolny2. 

Wiedza o dyscyplinie sportu (przepisy, regulaminy) to zasób informacji 
z dziedziny sportu, który jest nieodzowny zarówno do prawidłowego odbioru 
gry jak i bezpośredniego w niej uczestnictwa. Nie jest dużym wysiłkiem dla 
osób tworzących serwis udostępnienie historii danej gry zespołowej (zarówno 
w kraju, jak i na świecie), przedstawienie obowiązujących przepisów oraz regu-
laminu krajowych rozgrywek ligowych. Wówczas kibice chcący poszerzyć 
swoją wiedzę o dyscyplinie nie muszą opuszczać klubowego serwisu, by odna-
leźć tego rodzaju treści, a ponadto inni, początkowo mniej dociekliwi użytkow-
nicy serwisu, mogą również skorzystać z atrakcyjnie eksponowanej informacji 
na ten temat. 

Propozycje dla dzieci i młodzieży spędzania na sportowo czasu wolnego 
w weekendy, ferie, wakacje itp. są kolejnym instrumentem promocji sportu 
w społeczności. Proces zarządzania klubem sportowym powinien częściej 
uwzględniać inicjatywy przyczyniające się do wykształcenia i uświadomienia 
potrzeb czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej [Ulatowski, 1991] oraz 
uznania sportu przez uczestniczące w nim grupy za wartościową formę spędza-
nia czasu wolnego. 

                                                           
2  O edukacji poprzez sport http://www.eyes-2004.info/265.0.html, 2011. 
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Pozostałe instrumenty, których stosowanie wydatnie może się przyczynić 
do promocji sportu, odnoszą się bezpośrednio do kibiców i ich grupowej  
aktywności związanej z reprezentowaną przez ich klub dyscypliną. Głoszony 
przez środowiska naukowe postępujący kryzys rodziny i wartości rodzinnych 
sprawia, że młodzi ludzie szukają oparcia i zrozumienia w grupie rówieśniczej. 
Dobrze, jeżeli takie grupy tworzone są na zdrowych zasadach wokół szeroko 
rozumianego sportu z inicjatywy lokalnego klubu sportowego. Różne są bo-
wiem motywacje uczestnictwa w sporcie i przejawy sportowych zainteresowań, 
które powinny zaspokajać odpowiednie formuły organizacyjne [Łasiński, 
2003]. 

Z inicjatywą kulturalno-wychowawczego oddziaływania na zachowania 
kibiców występowano już w powojennych latach. Postulowano wówczas two-
rzenie klubów kibica, których członkowie kulturalnym dopingiem mieli za-
grzewać zespoły do rywalizacji. Kluby te miały być organizowane przy sek-
cjach sportowych, szczególnie piłkarskich, a ponieważ grupowały młodzież, 
miały być objęte stałą opieką wychowawczą. W związku z tym kluby wyzna-
czały opiekunów, których zadaniem było zapoznawanie młodych kibiców z hi-
storią klubu, regulaminem rozgrywek, przepisami sportowymi. Uczyli oni także 
właściwego odbioru przebiegu gry (eksponowanie pożądanych zachowań kibi-
ców) oraz organizowali spotkania z zawodnikami. Ponadto, co ważne z punktu 
widzenia realizacji podstawowych celów kultury fizycznej, chodziło o to, by nie 
wychowywać kibiców jedynie na biernych uczestników sportu, organizowano 
dla nich między innymi wewnątrzklubowe lub międzyklubowe turnieje piłkar-
skie [Ulatowski 1996, s. 40]. Działania takie mają z pewnością charakter za-
równo socjalizacji kibica sportowego do sportu, jak i przekazują im niezbędną 
wiedzę na temat danej dyscypliny. Poza tym inicjowanie lub organizowanie 
spotkań, imprez sportowych i pozasportowych integrujących środowisko kibi-
ców, sportowców i władz klubu powoduje, że sport jest czynnikiem wzmacnia-
jącym jedność społeczności lokalnej, wywołuje poczucie przynależności i du-
mę, szczególnie w przypadku sukcesu sportowego [Shank, 2002]. Niewątpliwie 
tego typu inicjatywy kształtują pożądane prosportowe i prospołeczne postawy 
młodych ludzi. 

Z punktu widzenia uczestnictwa w sporcie szczególne znaczenie przypisać 
należy inicjatywom kibiców, które bywają wspierane przez kluby zawodowe 
przez udostępnienie zasobów (obiektu sportowego) w celu organizowania spor-
towej aktywności ruchowej kibiców. W tym kontekście można było zidentyfi-
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kować kluby informujące na łamach serwisu o meczach, a nawet turniejach 
towarzyskich rozgrywanych między reprezentacjami ich kibiców. Corocznie 
rozgrywane są mistrzostwa kraju klubów kibica w koszykówce i piłce siatko-
wej, do których starannie przygotowują się kibice pod okiem zawodowych za-
wodników, wspierani również cennymi wskazówkami trenerów klubowych. 
Skądinąd co roku te same kluby kibica występują w mistrzostwach, co potwier-
dza z jednej strony dobrą samoorganizację tych kibiców i pomoc zawodowego 
klubu, a z drugiej – brak motywacji pozostałych sympatyków dyscypliny lub 
niedostateczne zaangażowanie większości klubów zawodowych w tego typu 
inicjatywy. 

Umożliwienie zorganizowanej aktywności fizycznej kibiców w ulubionej 
dyscyplinie ma znaczenie zarówno zdrowotne, jaki i społeczne. Pozwala bo-
wiem wykształcić nawyk ruchu, praktykowania czynnego wypoczynku dla re-
kreacji, poprawy sprawności fizycznej oraz przyczynia się do integracji w gru-
pie, daje poczucie przynależności i realizowania się w sporcie, szczególnie star-
szej młodzieży, która z racji wieku nie należy do grona perspektywicznych za-
wodników, więc nie podejmą już wyczerpującego treningu zawodniczego w ra-
mach sportu kwalifikowanego. 

 
 

Zakończenie 

 
Widowisko sportowe jest dla widza alternatywną formą spędzania czasu 

wolnego, a w związku z tym, że częstotliwość organizowania tego typu imprez 
jest ograniczona, konieczne jest ciągłe podtrzymywanie jego zainteresowania 
tematyką sportową i działalnością klubu. Może odbywać się to w różny sposób 
– od przekazywania informacji z wykorzystaniem różnorodnych kanałów ko-
munikacji na temat istotnych wydarzeń ze świata sportu i „życia” klubu, do 
inicjatyw społecznych promujących sportowe wartości i sportową aktywność. 
W ten sposób kluby mogą stać się kreatorami pożądanych wzorów zachowań 
i czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

Być może planowanie i realizację działań promocyjnych należy wpisać 
w regulaminy ligi zawodowej albo związków sportowych. Takie rozwiązanie 
pozwoli wykorzystać już istniejące struktury, a rozmieszczenie terytorialne 
klubów umożliwi objęcie zorganizowaną akcją promocyjną dużego obszaru 
kraju. Ponadto do tego rodzaju akcji z pewnością mogą przyłączyć się jednostki 
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samorządowe, którym umożliwiono wspieranie środkami własnymi również 
sportu kwalifikowanego. Promocja sportu wśród społeczności prowadzona 
przez kluby zawodowe, rozumiana jako zadanie przyczyniające się do realizacji 
celów kultury fizycznej, z pewnością koresponduje z zadaniami samorządów, 
co może być dodatkowym argumentem za zaangażowaniem lokalnych władz 
w rozwój sportu, oprócz często akcentowanego aspektu promocji miasta i re-
gionu przez klub występujący w rozgrywkach na najwyższym poziomie. 

Sport jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej jest częścią kultury na-
rodowej, dlatego w każdym przypadku niezbędne jest zrównoważone osiąganie 
przez profesjonalne kluby sportowe celów rynkowych i społecznych, by sport, 
także w wyczynowym wydaniu, stał się integralną częścią rozwoju społeczno- 
-kulturalnego regionów i całego kraju. 
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SOCIALLY RESPONSIBLE AREAS  

OF SPORTS CLUBS MARKETING COMMUNICATION 

 
 

Summary 
 
High level professional sport has huge potential influencing other areas of physi-

cal culture. It could be either positive (i.e. physical activity promotion) or negative  
(i.e. promotion of passive participation) depending on particular activities performed. 

The aim of this article is the identification and analysis of areas in which profes-
sional sports clubs actively promote sport in the socially valuable and responsible way. 

 
Translated by Dariusz Kuczyński 
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W STYMULOWANIU ROZWOJU REKREACJI RUCHOWEJ  

W WYBRANYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ1 
 
 
 

Wstęp 

 
Władze samorządowe są ważnym ogniwem systemu władz publicznych. 

W takim ujęciu samorząd terytorialny jest elementem szerzej rozumianej kon-
cepcji państwa. Z kolei państwo jest istotnym komponentem systemu ekono-
micznego oraz społecznego, a także podmiotem polityki gospodarczej i spo-
łecznej. Współcześnie obserwuje się zmianę spojrzenia na jego rolę w systemie 
społeczno-gospodarczym. Jest to efektem między innymi postępujących proce-
sów integracyjnych i globalizacyjnych, w ramach których słabnie pozycja pań-
stwa w wymiarze krajowym [Owsiak, 2008]. W związku z tym rośnie znaczenie 
polityki regionalnej i lokalnej, będącej dziedziną działalności samorządu teryto-
rialnego. Wśród pozostałych przyczyn wzrastającej roli samorządu terytorialne-
go w państwach Unii Europejskiej (EU) wymienia się również procesy decen-
tralizacji i regionalizmu [Flejterski, Zioło, 2008]. Decentralizacja ma charakter 
odgórny i polega na przeniesieniu części uprawnień władzy centralnej na orga-

                                                           
1  Publikacja została sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2011 jako projekt 

badawczy – promotorski nr NN 404 341 639 Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji 
ruchowej i turystyki w woj. wielkopolskim. 
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ny niższych szczebli, a proces regionalizmu jest działaniem oddolnym, wyraża-
jącym się w zgłaszaniu przez przedstawicieli regionalnych roszczeń wobec 
władz centralnych w zakresie utrzymywania większej kontroli nad sprawami 
politycznymi.  

Przemiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w systemie władzy 
publicznej wymuszają reformy samorządu terytorialnego w krajach europej-
skich, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej. W Europie Zachodniej 
następuje zmiana modelu samorządu lokalnego: od modelu komitetowego rady 
(council-committe model) do bardziej „wykonawczo zorientowanych” modeli, 
takich jak parlamentarne i prezydenckie czy form hybrydowych [Larsen, 2005]. 
Wspomniane procesy nie pozostają bez wpływu na system organizacji i zarzą-
dzania rozwojem rekreacji ruchowej, która na Zachodzie Europy jest pojmowa-
na szerzej, jako sport powszechny (sport for all) lub sport rekreacyjny (leisure 
sport). Celem artykułu jest prześledzenie współczesnych tendencji w zarządza-
niu lokalnym (local governance) oraz próba porównania ich oddziaływania na 
lokalną politykę władz samorządowych dotyczącą rekreacji ruchowej w wybra-
nych państwach Unii Europejskiej.  

 
 

1.  Rekreacja ruchowa czy sport powszechny – wokół definicji 

 
Na wstępie warto zauważyć, że obowiązująca w Polsce terminologia doty-

cząca czasu wolnego i rekreacji znacznie się różni od stosowanej w innych kra-
jach europejskich. Według L. Jaczynowskiego i J. Żyśko, polskie określenia 
wypracowane w ciągu lat przez rodzimych teoretyków wychowania fizycznego, 
takie jak kultura fizyczna, rekreacja ruchowa, sport, wychowanie fizyczne czy 
rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia), trudno przetłumaczyć na inne języki, 
a przetłumaczone dosłownie bywają źle rozumiane [Jaczynowski, Żyśko, 1999]. 
Badacze podejmujący badania porównawcze struktur organizacyjno-prawnych 
w sporcie, rekreacji i turystyce czy zajmujący się analizowaniem poziomu ak-
tywności rekreacyjnej czy fizycznej w różnych krajach napotykają więc wiele 
trudności.  
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Rekreacja ruchowa znana jest w Europie Zachodniej jako sport powszech-
ny (sport for all)2 lub sport rekreacyjny (leisure sport). Koncepcję sportu dla 
wszystkich wprowadziła w 1966 roku Rada Europy i różni się ona od tradycyj-
nej definicji sportu. Obejmuje nie tylko właściwy sport, ale także, a może 
przede wszystkim, różnorodne formy aktywności fizycznej, począwszy od nie-
zorganizowanych, nieregularnych gier, a na minimum aktywności fizycznej 
podejmowanej regularnie kończąc. Ponadto koncepcja ta wykracza poza sferę 
czysto fizyczną. Oczekuje się, że sport powszechny może wnieść duży wkład 
w „rozwój i ekspresję osobowości człowieka” lub „zachowanie czynnika ludz-
kiego” w społeczeństwie industrialnym i cywilizacji zmechanizowanej [Bøje, 
Riiskjær, 1992]. W sporcie dla wszystkich zwraca się więc uwagę na różnorod-
ną aktywność człowieka, taką jak nieformalna rekreacja, wypoczynek, zabawa, 
promocja zdrowia i formalnie zorganizowany sport. W wielu opracowaniach 
zagranicznych sport dla wszystkich jest uważany za wdzięczny obszar polityki 
władz państwowych, styl życia, a nawet nową filozofię lub ideologię. Według 
C. Cousineau, głównymi celami ideologii sportu dla wszystkich są, po pierw-
sze, demokratyzacja uczestnictwa w sporcie, a po drugie, poprawa zdrowia 
obywateli [Cousineau, 1988]. 

Rekreacja ruchowa bywa też utożsamiana ze sportami rekreacyjnymi  
(leisure sports). Według Lu Fenga, sport rekreacyjny obejmuje różne formy 
aktywności sportowej, które są podejmowane i wybierane dobrowolnie przez 
ludzi w relatywnie wolnym środowisku społecznym [Feng, 2008]. Zdaniem 
francuskiego uczonego Rogera Su, sport rekreacyjny to bardziej zaawansowane 
stadium aktywności fizycznej, które wymaga silniejszego i mocniejszego efektu 
fizycznego, ale nie może być mylone z istotą prawdziwego sportu. Sport rekrea-
cyjny nie zawiera elementu rywalizacji i przymusu regularnego treningu, ale 
opiera się na relaksie fizycznym osiągniętym przez dobrowolne uczestnictwo 
w nieformalnej aktywności rekreacyjnej [Su, 2010]. Zdaniem Z. Krawczyka, 
kategoria pojęciowa sportu dla wszystkich mieści się w problematyce czasu 
wolnego i rekreacji, lecz jego udział w wypoczynku jest problematyczny 
[Krawczyk, 1998]. 

 
 

                                                           
2  Na gruncie krajowym propagatorami pojęcia „sport dla wszystkich” byli m.in. T. Wo-

lańska, Z. Krawczyk, H. Piotrowska. 
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Uczestnictwo 
(uczestnicy) sprawność zabawa 

Widowisko 
(widzowie) urozmaicenie satysfakcja 

 
 
Rys. 1. Miejsce sportu rekreacyjnego w modelu zarządzania sportem 

Źródło: opracowanie własne ze zmianami na podstawie [Mull, Bayless, Jamieson, 
2005]. 

 
 

W większości krajów Unii Europejskiej rekreacja ruchowa to ważny ele-
ment systemu organizacyjnego sportu. Na miejsce sportu rekreacyjnego 
w strukturze zarządzania sportem wskazali między innymi R. Mull, K. Bayless 
i L. Jamieson  [2005], (rys. 1). Wykorzystując zaproponowany model, badacze 
zestawili różne obszary organizacyjne zarządzania sportem, które mogą też być 
interpretowane jako rodzaje produktów marketingowych. W modelu przedsta-
wiono hierarchię sportu pod kątem liczby jego uczestników. Podstawę piramidy 
tworzy sport edukacyjny, rozumiany jako wychowanie fizyczne, i sport rekrea-
cyjny, które cieszą się największą popularnością wśród uczestników. Liczba 
osób uczestniczących w sporcie spada wraz ze wzrostem jego rangi. Na szczy-
cie piramidy znajduje się sport wyczynowy, który ma najmniejszą liczbę 
uczestników, ale jednocześnie większą liczbę widzów (obserwatorów). Model 
R.F. Mulla i wsp. ukazuje zaangażowanie w sport zarówno uczestników bezpo-
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średnich, jak i pośrednich – widzów. Obydwa typy udziału mogą być rozpatry-
wane jako rodzaj zaangażowania w sport rekreacyjny. Ponadto system zarzą-
dzania sportem rekreacyjnym pokazuje korzyści z uprawiania sportu, które mo-
gą być użyte do konstruowania marketingowych produktów sportowych, takich 
jak sprawność (fitness) i zabawa (fun). Jednocześnie zwrócono uwagę na wido-
wiskowość sportu, gdyż może on być rozrywką nie tylko dla osób bezpośrednio 
w nim uczestniczących, ale też dla jego widzów [Mull, Bayless, Jamieson,  
2005]. W związku z tym w artykule terminy rekreacja ruchowa, sport po-
wszechny i sport rekreacyjny będą stosowane zamiennie. 

 
 

2. Rekreacja ruchowa jako obszar samorządowego interwencjonizmu  
lokalnego 

 
Obecnie wiele uwagi poświęca się społecznej, edukacyjnej, politycznej 

i gospodarczej funkcji sportu, zarówno na gruncie teoretyczno-naukowym, jak 
i aplikacyjnym. Unia Europejska podkreśla rosnące znaczenie sportu także dla 
gospodarki Wspólnoty. Niezwykle cenne są zatem inicjatywy mające na celu 
zwiększenie ludziom dostępu do aktywności sportowo-rekreacyjnej, podejmo-
wane na szczeblu Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach członkow-
skich. W opracowanej przez Komisję Wspólnot Europejskich Białej księdze na 
temat sportu3 z 11 lipca 2007 roku zauważono, że zazwyczaj brakuje konkret-
nych i porównywalnych danych dotyczących gospodarczego znaczenia sportu, 
lecz jego wagę potwierdzają badania i analizy rachunków narodowych, aspek-
tów gospodarczych wydarzeń sportowych zakrojonych na wielką skalę oraz 
kosztów braku aktywności fizycznej i starzenia się społeczeństwa [Mikołajczyk, 
2008]. Z badań przedstawionych podczas prezydencji austriackiej w 2006 roku 
wynika, że sport w szerszym rozumieniu wytworzył w 2004 roku wartość do-
daną w wysokości 407 mln euro, czyli 3,7% PKB Unii, i miejsca pracy dla 
15 mln osób, czyli dla 5,4% siły roboczej [Dimitrov i wsp., 2006]. Ponadto 
w przytaczanej Białej księdze na temat sportu podkreśla się, że sport (wraz 

                                                           
3  W dokumencie stosuje się definicję sportu ustaloną przez Radę Europy, gdzie „sport” 

oznacza „wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorgani-
zowane stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, 
rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” 
[Biała księga..., 2007, s. 2]. 
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z rekreacją ruchową) jest sektorem dynamicznym i wciąż zyskującym na zna-
czeniu, który może przyczynić się do realizacji celów lizbońskich: przyspiesze-
nia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a jego wpływ na makro-
ekonomię jest niedoceniany. Może on służyć za narzędzie rozwoju lokalnego 
i regionalnego, gospodarczej regeneracji miast lub rozwoju terenów wiejskich. 
Podkreśla się także, że sport (powszechny) oddziałuje synergicznie z turystyką 
i może podnosić standard infrastruktury oraz powodować powstanie nowych 
partnerstw finansujących sport i obiekty rekreacyjne [Dimitrov, 2006].  

Sport i rekreacja ruchowa to ważne obszary polityki władz państwowych. 
Jak twierdzi I. Henry, polityka rekreacyjna jest powiązana z innymi rodzajami 
polityki: polityką w zakresie czasu wolnego, obejmującą aktywne i bierne for-
my rekreacji (aktywność sportową, sztukę, kulturę oraz nieformalną rekreację); 
polityką społeczną, mającą na celu łagodzenie skutków pozostawania bez pracy 
(oraz bezrobocia) lub pomoc ludziom przez aktywizację społeczną w działa-
niach poza pracą zarobkową [Henry, 2001]. Polityka rekreacyjna obejmuje więc 
wszelkie działania różnych instytucji publicznych i społecznych na rzecz popu-
laryzacji innych form, poza tradycyjnym sportem, aktywności rekreacyjnej 
podejmowanej w czasie wolnym, będących zarówno elementem rozwoju jedno-
stek, jak i całego społeczeństwa. W polityce sportu dla wszystkich zwrócono 
uwagę na dużą rolę aktywności fizycznej, która powinna być udziałem każdego 
człowieka. Ponadto dostrzega się też korzyści z uczestnictwa w elitarnym spo-
rcie, jednak dla mniejszej liczby osób [Aman i wsp., 2009].  

Pozytywne efekty wynikające z rozwoju sportu rekreacyjnego dla gospo-
darki lokalnej i regionalnej dostrzegane są również przez władze samorządowe. 
Wraz z postępującą decentralizacją władzy samorządy terytorialne wszystkich 
szczebli stały się nowymi podmiotami interwencji w procesy rynkowe. Zjawi-
sko to nie dotyczy jedynie Polski, lecz wystąpiło dużo wcześniej w państwach, 
których silnym filarem są terytorialne korporacje samorządowe. Prowadząc 
właściwą sobie politykę rozwoju terytorialnego (lokalnego, subregionalne-
go/ponadregionalnego, regionalnego), samorząd wpływa na strukturę, tempo 
i kierunki zmian znajdujących się na jego obszarze struktur gospodarczych 
[Sztando, 2008]. Z kolei T. Markowski mianem polityki lokalnej określa pla-
nowaną i zorganizowaną działalność organów samorządu terytorialnego i in-
nych jednostek publicznych, które bezpośrednio dysponują środkami władzy 
(np. koordynacji, przymusu, kontroli, represji), polegającą na wyborze celów 
służących interesom społeczności lokalnej oraz wyborze środków do osiągnię-
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cia tych celów [Markowski, 1999]. Zadaniem polityki lokalnej jest więc zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej dany obszar, 
administrowany przez władze najniższego szczebla. Wśród potrzeb lokalnej 
ludności znajdują się także związane z dbałością o własne zdrowie, rozwój psy-
chofizyczny organizmu czy aktywność sportową, rekreacyjną i turystyczną. 
Możliwości uprawiania rekreacji ruchowej przez społeczeństwo w miejscu swo-
jego zamieszkania są uwarunkowane między innymi czynnikami infrastruktu-
ralnymi, wśród których należy wymienić dostępność terenów rekreacyjnych, 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz lokalizację obiektów sportowo- 
-rekreacyjnych. Gdyby zatem nie działania samorządów na rzecz tworzenia 
warunków organizacyjno-technicznych do podejmowania aktywności rekrea-
cyjnej, to dostęp mieszkańców do różnych form rekreacji i sportu w strefie za-
mieszkania byłby utrudniony. Wydaje się, że właśnie organy władz samorzą-
dowych, które są podstawowymi podmiotami polityki turystycznej w praktyce, 
zasługują na wyróżnienie spośród innych instytucji publicznych.  

Na podstawie przeprowadzonych rozważań, można pokusić się o próbę 
sformułowania pojęcia „samorządowa polityka rekreacyjna”, które w mniema-
niu autorów obejmuje świadome oddziaływanie organów samorządowych na 
rozwój rekreacji ruchowej w ramach ogólnej polityki społeczno-gospodarczej 
państwa, polegające na określeniu celów ekonomicznych i pozaekonomicznych 
(np. społecznych, ekologicznych) rozwoju obszaru oraz na doborze odpowied-
nich metod i narzędzi koniecznych do ich realizacji4. Między samorządową 
polityką rekreacyjną a rozwojem lokalnym i regionalnym obszaru występują 
wielokierunkowe zależności (rys. 2). Ukazują one rzeczywiste obszary oddzia-
ływania samorządu terytorialnego w sferze polityki rekreacyjnej. Należą do 
nich: rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej, promocja obszaru, organiza-
cja imprez rekreacyjno-sportowych, tworzenie korzystnego klimatu dla inwe-
stycji rekreacyjno-sportowych, wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w obsza-
rze rekreacji i sportu, dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych 
i inne. Tempo rozwoju lokalnego i regionalnego obszaru będzie zatem uwarun-
kowane z jednej strony „jakością rozwiązań samorządowych” w ramach prowa-
dzonej polityki rekreacyjnej, z drugiej zaś − możliwościami finansowymi tych 
przedsięwzięć.  

                                                           
4  Definicja zaproponowana przez autorów niniejszego artykułu została oparta na terminie 

„polityka turystyczna”, autorstwa J. Borzyszkowskiego [2005].  
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Poziom rozwoju gmin, powiatów, województw jako efekt realizacji samorządowej polityki rekreacyjnej 
 (miary statystyczne i oceny wspólnot lokalnych) 

 
 
Rys. 2. Schemat zależności między rozwojem lokalnym i regionalnym a samorządową 

polityką rekreacyjną 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szewczuk, 2006].  
 
 
Innym terminem, który akcentuje aktywność władz samorządowych 

w dziedzinie stymulowania działalności jednostek gospodarczych i ma ugrun-
towany status naukowy, jest lokalny interwencjonizm samorządowy [Bagdziń-
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ski, 1994; Dudzik, 1998; Sztando, 2000; Kogut-Jaworska, 2008]. Jest to kom-
pleks oddziaływań władz samorządowych realizowanych za pomocą określo-
nych instrumentów determinujących decyzje wewnętrznych (lokalnych) i ze-
wnętrznych (zlokalizowanych poza obszarem danej jednostki samorządowej) 
podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek związanych z działalnością 
gospodarczą, z dodatkiem pewnej liczny bezpośrednich decyzji administracyj-
nych i alokacyjnych, zmierzających do wprowadzenia i utrzymania jednostki 
samorządowej na długookresowej ścieżce rozwoju [Sztando, 2000]. Cytując 
dalej A. Sztando i podsumowując powyższe stwierdzenia, można wyodrębnić 
i przytoczyć trzy podstawowe cele interwencjonizmu lokalnego, do których 
należą: bezpieczna z długookresowego punktu widzenia struktura funkcjonalna 
zagospodarowania obszaru, długookresowy wzrost globalnych dochodów 
mieszkańców i budżetu jednostki samorządowej oraz długofalowy rozwój 
przedsiębiorczości oparty na racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych 
[Sztando, 2002].  

Interwencjonizm samorządowy widoczny jest również w rekreacji. Poten-
cjalna gama instrumentów pośredniego i bezpośredniego oddziaływania samo-
rządu na gospodarkę lokalną, w tym również na procesy rozwojowe w sporcie 
powszechnym, jest szeroka – to pakiet wielu czynności i stymulant, zarówno 
ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych. Oddziaływanie to przejawia się 
w tworzeniu warunków do funkcjonowania podmiotów gospodarczych i orga-
nizacji działających na rynku rekreacyjnym, bezpośrednim wpływaniu na pod-
mioty gospodarcze świadczące usługi rekreacyjne i sportowe, a także bezpo-
średnim zaangażowaniu władz samorządowych w przedsięwzięcia przystoso-
wujące przestrzeń obszaru (regionu) do pełnienia funkcji wypoczynkowej oraz 
innych inicjatyw związanych z obsługą rekreantów i turystów, którzy nierzadko 
korzystają z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscu spędzania wakacji. 
Instrumenty władz samorządowych są zatem stosowane do społeczności lokal-
nej, podmiotów prywatnych, w tym inwestorów zewnętrznych i organizacji 
pozarządowych, a polegają na bezpośrednim kształtowaniu przez władze samo-
rządowe przestrzeni administrowanego obszaru [Majewska, 2008a]. 

Należy zauważyć, że instrumenty oddziaływania na rekreację na terenach 
administrowanych przez samorząd terytorialny w części pokrywają się z in-
strumentami stymulowania ogólnej przedsiębiorczości (w wymiarze gospodar-
czym). Narzędzia te są bowiem skierowane zarówno do funkcjonujących już 
przedsiębiorstw, jak i do nowych jednostek, rozpoczynających działalność go-
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spodarczą na danym terenie. Ponadto mają na celu tworzenie klimatu dla przed-
siębiorczości podmiotów różnych branż, także podmiotów sektora rekreacyjne-
go czy turystycznego. Władze samorządowe mogą zatem wpływać na przedsię-
biorczość w turystyce (i rekreacji) oraz na ogólną przedsiębiorczość przez tury-
stykę (i rekreację) [Majewska, 2008b]. Jest wiele podziałów i sposobów przed-
stawiania wpływu narzędzi interwencjonizmu samorządowego na rozwój lokal-
ny, także w sferze rekreacji. Oprócz klasycznego podziału na bezpośrednie i po-
średnie instrumenty polityki lokalnej [Kornak, Rapacz, 2001], interesujące kla-
syfikacje według rozmaitych kryteriów przedstawił A. Sztando (tabela 1). Naj-
więcej walorów poznawczych zdaje się wnosić typologia narzędzi stymulowa-
nia rozwoju lokalnej gospodarki według formy oddziaływania. Na tej podstawie 
wyróżniono następujące grupy narzędzi: instrumenty przymusu administracyj-
nego, poznawcze, oddziaływania ekonomiczno-rynkowego, oddziaływania bez-
pośredniego, pobudzenia infrastrukturalnego, informacyjne, edukacyjne, kon-
cepcyjno-organizacyjne i pozostałe [Sztando, 1999]. Ten uniwersalny podział 
ma także zastosowanie w lokalnej gospodarce rekreacyjnej. 

 
Tabela 1 

Klasyfikacje instrumentów stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego  
w ujęciu ogólnym 

Kryterium podziału Rodzaje instrumentów interwencjonizmu  
samorządowego 

1 2 

Forma oddziaływania 

– przymusu administracyjnego  
– oddziaływania ekonomiczno-rynkowego  
– pobudzania infrastrukturalnego 
– oddziaływania bezpośredniego 
– poznawcze 
– informacyjne 
– koncepcyjno-organizacyjne 
– edukacyjne  
– pozostałe 

Przedmiot oddziaływania – wpływ na podmioty gospodarcze 
– wpływ na elementy otoczenia podmiotu gospo-

darczego 
Samodzielność działania – stosowane przy współudziale 

– stosowane samodzielne 
Warunek zastosowania – stosowane jako bezpośrednie decyzje uprawnio-

nych organów 
– te, które wymagają utworzenia lub przystąpienia  

do odpowiednich podmiotów 
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1 2 

Zobowiązanie prawne – obligatoryjne 
– fakultatywne 

Związek z innymi instrumentami – komplementarne 
– autonomiczne 

Złożoność charakteru oddziaływania – homogeniczne 
– heterogeniczne 

Rodzaj podmiotu współdziałającego – podmioty gospodarcze 
– organizacje pozarządowe 
– podmioty wspierania biznesem 
– inne gminy 
– organy administracji centralnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sztando, 2004].  
 
 
Wachlarz instrumentów interwencjonizmu samorządowego wykorzysty-

wanych do stymulowania rozwoju rekreacji oraz siła ich oddziaływania zależą 
od wielu czynników. Decydujące znaczenie mają jednak te, które są związane 
z samorządnością, prawem do ustanawiania i wprowadzania nowych instrumen-
tów, prawnymi kompetencjami w stosunku do różnych podmiotów publicznych 
i prawnych [Bagdziński, 1994]. Możliwości ich zastosowania wynikają z ustro-
ju politycznego kraju, stopnia decentralizacji państwa oraz systemu organiza-
cyjnego i finansowania gospodarki lokalnej. Należy podkreślić, że ze względu 
na różnorodność rozwiązań administracyjno-prawnych w każdym państwie 
odmienny będzie zakres interwencjonizmu lokalnego, a zatem będą różne pod-
mioty ingerencji, sposoby i instrumenty stymulowania gospodarczego.  

 
 

3. Współczesne tendencje w zarządzaniu publicznym i ich wpływ na sys-
tem organizacyjny rekreacji ruchowej w krajach Unii Europejskiej 

 
Obecnie5 w strukturach Unii Europejskiej jest 27 państw członkowskich: 

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka 
Brytania, Węgry i Włochy. Biorąc pod uwagę silne zróżnicowanie społeczno- 
-gospodarcze obszaru UE, a także różnice w ustroju politycznym poszczegól-

                                                           
5  Stan na dzień 31.03.2011 r. 



360 Agata Basińska-Zych, Stefan Bosiacki  

 

nych krajów Wspólnoty, niezwykle trudno jest mówić o wspólnym, europej-
skim modelu sportu, w którego skład wchodziłby sport powszechny. Pomimo 
znacznych różnic między poszczególnymi krajami członkowskimi pod wzglę-
dem polityki rekreacyjnej i sportowej, istnieją wspólne tendencje w zarządzaniu 
sektorem rekreacyjno-sportowym, które są wyzwaniem dla władz państwowych 
i samorządowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mowa tutaj 
głównie o takich trendach, jak zwiększająca się komercjalizacja sportu, trudno-
ści z finansowaniem rekreacji i sportu ze środków publicznych, rosnąca liczba 
uczestników zajęć rekreacyjnych, kryzys wolontariatu, a także pojawienie się 
nowych podmiotów-uczestników działających poza zorganizowanymi dyscy-
plinami, zawodowe kluby sportowe [Biała księga..., 2007], organizacje poza-
rządowe i pożytku publicznego, pojawianie się nowych form rekreacji i nowych 
przestrzeni adaptowanych na cele spędzania czasu wolnego.  

Inną, ważną kwestią, mającą wpływ na lokalny wymiar zarządzania rekre-
acją ruchową w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, są przemiany za-
chodzące w systemach politycznych państw. Tradycyjny obraz samorządu 
w krajach europejskich był bardzo silnie powiązany z ukształtowanym po dru-
giej wojnie światowej modelem welfare state. W ramach tego modelu samorzą-
dy odpowiedzialne były za dostarczenie wielu usług, co prowadziło do powsta-
wania dużych, zhierarchizowanych i zbiurokratyzowanych instytucji publicz-
nych władzy samorządowej, działających zgodnie z fordowskim modelem za-
rządzania. Ten tradycyjny model był coraz częściej kwestionowany, co naj-
mniej od końca lat 70. XX wieku [Swaniewicz, 2005]. Wielu autorów zwraca 
uwagę, że niezadowolenie z funkcjonowania samorządów prowadziło w ostat-
nich latach do podjęcia reform w wielu krajach europejskich [Local Govern-
ment..., 2004; Vetter, Kersting, 2003; Comparing Local..., 2005]. Część z nich 
dotyczyła zmian instytucjonalnych, inne zaś miały charakter oddolny i odnosiły 
się do metod zarządzania stosowanych przez same organy samorządowe. 
Uogólniając, można stwierdzić, że reformy struktur samorządu w krajach euro-
pejskich obejmowały:  

a) zmiany polityczne w systemach wyborczych, a zwłaszcza w sposobie 
wyboru i pozycji burmistrzów miast;  

b) zmiany terytorialne, polegające na fragmentacji samorządów na naj-
niższym szczeblu, reformach regionalnych lub na łączeniu gmin, oraz 
reformy zachęcające do intensyfikacji międzygminnej;  



Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej… 

 

361 

 

c) zmiany funkcjonalne, które najczęściej dotyczyły przekazywania no-
wych zadań i nowych kompetencji jednostkom samorządowym; 

d) zmiany w sposobach zarządzania zachodzących wewnątrz jednostek 
samorządowych [Swaniewicz, 2005]. 

Biorąc pod uwagę rodzaje reform struktur samorządowych w Europie, 
można pokusić się o wyszczególnienie współczesnych tendencji w funkcjono-
wania samorządów lokalnych w aspekcie trzech wymiarów funkcjonalnych: 
społecznym, gospodarczym oraz zarządzania (tabela 2). Warto zwrócić uwagę, 
że z reguły tendencje te dotyczą samorządów w krajach Europy Zachodniej, 
natomiast, zdaniem P. Staniewicza, niektóre z tych trendów można zaobserwo-
wać również w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
[Swaniewicz, 2005]. Jednym z ważniejszych procesów widocznych w zarzą-
dzaniu lokalnym jest jak najszersze stosowanie mechanizmów rynkowych (wraz 
z równoległym zmniejszeniem roli biurokracji) i stwarzanie konsumentom 
większego wyboru usług tradycyjnie świadczonych przez samorządy, a także 
naprawa administracji lokalnej stosującej nowoczesne techniki zarządzania, 
łączone zazwyczaj z koncepcją new public management. Ponadto zauważa się 
także działania zmierzające do doskonalenia demokracji przez zwiększenie bez-
pośredniego udziału w podejmowaniu decyzji i mechanizmu społecznej kontroli 
nad świadczeniem usług [Hambleton, 2001]. 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania naukowców ba-
daniami porównawczymi systemów sportu wyczynowego między poszczegól-
nymi krajami Unii Europejskiej [Veerle i wsp., 2007; Green, Houlihan, 2005; 
Houlihan i wsp., 2007; Żyśko, 2008]. Nie brakuje także wyczerpujących analiz 
systemów zarządzania sportem wybranych krajów europejskich [Chalip i wsp., 
1996] oraz studiów podejmujących temat zmieniającej się roli sportu w integra-
cji europejskiej [Henry, 2007]. Spotyka się też prace empiryczne poświęcone 
problematyce polityki rekreacyjnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 
i na szczeblu unijnym [Bramham, 1993]. Brakuje natomiast opracowań nauko-
wych poświęconych analizie porównawczej samorządowej polityki rekreacyjnej 
oraz lokalnych i regionalnych struktur organizacyjnych rekreacji ruchowej 
w różnych krajach europejskich.  
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Tabela 2 

Tendencje w funkcjonowaniu samorządów lokalnych w Europie 

Wymiary funkcjonalne Tendencje w działalności samorządów lokalnych 
Wymiar gospodarczy 
 

a) wzrost zainteresowania wspieraniem lokalnego rozwoju gospo-
darczego, a nie tylko wykonywaniem usług 

b) zmiana narzędzi oddziaływania na gospodarkę lokalną (od 
instrumentów bezpośrednich do pośrednich, budowanych na 
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego) 

c) koncentracja polityki gospodarczej na podaży dóbr publicznych 
d) spadek znaczenia paradygmatu wywodzącego się z koncepcji 

maszyny wzrostu (growth machine), przypisującego główny 
wpływ na politykę lokalną podnoszeniu wartości gruntów 

Wymiar polityczny 
 

a) pragmatyzm zamiast ideologizacji (rzadsze interpretacje poli-
tyki lokalnej odwołujące się do podziałów partyjnych i ideolo-
gicznych) 

b) personalizacja zarządzania (wprowadzenie bezpośrednich wy-
borów burmistrza) 

c) spadek znaczenia polityki o charakterze klientelistycznym 
d) odejście od rozumienia władzy jako opartej na zależnościach 

hierarchicznych zdolności do wydawania i egzekwowania po-
leceń („władza nad” – power over) na rzecz zdolności do osią-
gania wyznaczonych celów („władza ku czemuś” – power to)  

Wymiar zarządzania 
 

a) najważniejszym punktem odniesienia jest sektor prywatny  
i urynkowienie 

b) przejmowanie przez sektor publiczny metod tradycyjnie cha-
rakterystycznych dla sektora prywatnego (np. planowanie stra-
tegiczne, niektóre techniki planowania finansowego, zarządza-
nie przez cele) 

c) delegowanie zadań do jednostek pomocniczych 
d) w zarządzaniu usługami ścisłe oddzielenie odpowiedzialności 

za usługi od ich bezpośredniego wykonania 
e) zwiększenie możliwości wyboru przez konsumentów usług 

samorządowych 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Swaniewicz, 2005, s. 8–12]. 
 
 
Przyjmując założenie, że rekreacja ruchowa, rozumiana jako sport po-

wszechny w większości krajów europejskich, jest częścią systemu organizacyj-
nego sportu, na cele niniejszego artykułu zaadaptowano podejście analityczne 
Jean Camy i jej zespołu badawczego przedstawione w raporcie VOCASPORT 
Improving Employment in the Field of Sport in Europe Through Vocational 
Training. Vocational Education and Training in the Field of Sport in the Euro-
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pean Union: Situation, Trends and Outlook 6 z 2004 roku. W Raporcie przed-
stawiono między innymi charakterystykę narodowych systemów sportu w 25 
krajach członkowskich Unii Europejskiej, które przyporządkowano do czterech 
modeli organizacyjnych sportu w Europie, opracowanych na podstawie czterech 
parametrów. Pierwszym wziętym pod uwagę czynnikiem była rola władz pub-
licznych. Za wyraziciela władzy uznano ministerstwo właściwe do spraw spor-
tu. Drugi parametr dotyczył poziomu zaangażowania różnych instytucji w sys-
tem zarządzania sportem, takich jak organizacje społeczne, podmioty prywatne 
oraz administracja rządowa i samorządowa. Trzeci czynnik odnosił się do re-
spektowania praw sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Ostatni 
parametr obejmował zdolność struktury do adaptacji na zmiany otoczenia  
(elastyczność) [http://www.eose.org/ktmlpro/files/uploads/Final%20Report%20En 
glish% 20Version.pdf , 31.03.2011]. 

 
Tabela 3 

Modele organizacyjne sportu powszechnego w państwach Unii Europejskiej 

Typ modelu  
organizacyjnego Charakterystyczne cechy  Przedstawiciele państw 

UE 
1 2 3 

Model biurokratyczny 
(bureaucratic configu-
ration) 

– wysoki poziom interwencji państwa 
– dominacja sektora publicznego 
– uregulowane podstawy prawne w za-

kresie sportu powszechnego (za-
zwyczaj ustawa o sporcie/kulturze 
fizycznej/rekreacji) 

– nastawienie na hierarchiczny styl 
kierowania (administrowanie) 

– mały wpływ sektora komercyjnego 
oraz bezpośrednich użytkowników/ 
klientów usług rekreacyjnych na 
wdrażanie polityki rekreacyjnej 

– relacje z sektorem pozarządowym 
na zasadzie delegowania zadań 

– w większości brak partnerstw trój-
sektorowych w obszarze rekreacji 

Belgia, Cypr, Czechy, 
Estonia, Finlandia, Fran-
cja, Grecja, Hiszpania, 
Litwa, Łotwa, Malta, 
Polska, Portugalia, Sło-
wacja, Słowenia, Węgry 

 

                                                           
6  Polskie tłumaczenie: Poprawa zatrudnienia poprzez trening zawodowy w obszarze 

sportu. Edukacja zawodowa i trening sportowy w Unii Europejskiej: sytuacja obecna, trendy 
i analiza, VOCASPORT Research Group, 2004, European Observatoire of Sport and Employ-
ment, Lyon, http://www.eose.org/ktmlpro/files/uploads/Final%20Report%20English%20Version.pdf, 
31.03.2011. 
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1 2 3 

Model przedsiębiorczy 
(entrepreneurial confi-
guration) 

– niski poziom interwencji państwa 
– funkcję regulatora systemu pełni 

wolny rynek 
– kontraktowy udział administracji 

publicznej w zarządzaniu urządze-
niami sportowo-rekreacyjnymi  

– rola państwa ogranicza się do stwa-
rzania warunków do rozwoju przed-
siębiorczości 

– duża swoboda sektora komercyjnego 
– organizacje pozarządowe i zrzesze-

nia rekreacyjno-sportowe muszą do-
stosowywać się do trendów sektora 
prywatnego i zachowania swojej 
pozycji 

Irlandia, Wielka Bryta-
nia 

Model społeczny 
(social configuration) 
 

– obecność partnerstw trójsektoro-
wych 

– duże zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego 

– w miejsce dominacji jednego sekto-
ra – współpraca podmiotów z sekto-
ra publicznego, prywatnego i poza-
rządowego 

– koncentracja na zarządzaniu zamiast 
administrowania 

– społeczny wymiar sportu po-
wszechnego 

Holandia 

Model strategiczny 
(missionary configura-
tion) 

– główną rolę odgrywa sektor poza-
rządowy, który ma dużą autonomię 
w podejmowaniu decyzji 

– władze państwowe i regionalne 
przekazują odpowiedzialność za 
ustalanie kierunków polityki rekre-
acyjnej organizacjom społecznym 

– partnerstwo trójsektorowe odgrywa 
małą rolę 

– użytkownicy mają szansę częściej 
odgrywać rolę konsumentów 

– sektor komercyjny ma marginalne 
znaczenie 

Austria, Dania, Luksem-
burg, Niemcy, Szwecja, 
Włochy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Improving..., 2004; Henry, 2009].  
 
 

Warto zaznaczyć, że głównym modelem sportu powszechnego w Unii Eu-
ropejskiej jest system biurokratyczny, stosowany w 16 krajach członkowskich: 
w Belgii, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Litwie, na Łotwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii oraz na 
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Węgrzech. Opiera się on na dominującej roli władz państwowych oraz dużym 
poziomie interwencji w sprawy rekreacji ruchowej. W większości reprezentan-
tami tego modelu są nowe kraje członkowskie Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz dwa bardzo małe państwa: Cypr i Malta. Model przedsiębiorczy reprezen-
towany jest przez Irlandię i Wielką Brytanię. Wiąże się z liberalną tradycją 
polityczną, prywatyzacją i siłami rynkowymi, mającymi dominujące znaczenie 
w wielu sektorach, również w usługach rekreacyjno-sportowych. Trzeci typ – 
strategiczny – jest charakterystyczny dla grupy krajów skandynawskich, Luk-
semburga i Niemiec, które mają tradycje niezależnego i silnego sektora organi-
zacji społecznych. Model społeczny sportu powszechnego spotykany jest tylko 
w jednym kraju, a mianowicie w Holandii. Jest ona przykładem systemu opar-
tego na współpracy partnerskiej oraz równorzędnym zaangażowaniu przedsta-
wicieli wszystkich sektorów: publicznego, komercyjnego i społecznego, w pro-
ces rozwoju rekreacji [Henry, 2009]. Z punktu widzenia rekreantów, jest to 
bardzo korzystna sytuacja, ponieważ warto pamiętać o tym, że ludzie podejmują 
zorganizowaną aktywność rekreacyjną w obiektach należących do stowarzy-
szeń, klubów i związków sportowych lub w centrach rekreacyjnych należących 
do prywatnych właścicieli. Bardzo często korzystają też z ogólnodostępnych 
urządzeń rekreacyjnych w plenerze.  

Warto dodać, że dynamiczne zmiany w rozwoju społeczno-gospodarczym 
oraz przemiany polityczne zachodzące w krajach europejskich mają wpływ na 
transformację modeli organizacyjnych zarządzania sportem powszechnym. 
Przytoczone modele należy traktować więc jako warianty idealne, które podle-
gają presji zmian. Nie bez znaczenia są również działania podejmowane na 
szczeblu Unii Europejskiej, a dotyczące popularyzacji i promocji rekreacji ru-
chowej oraz aktywności fizycznej wśród jej mieszkańców. Przykładowo, w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej obserwuje się wzrost udziału sił rynkowych 
w rozwoju gospodarki, a także liberalizację przepisów dotyczących prowadze-
nia działalności gospodarczej. J. Żyśko zwraca uwagę na redukcję systemu biu-
rokratycznej kontroli sportu przez państwo oraz przekazywanie odpowiedzial-
ności za infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i świadczenie usług rekreacyjnych 
samorządom lokalnym w Polsce [Żyśko, 2008]. W krajach Europy zachodniej 
wzrasta znaczenie podmiotów prywatnych. W niektórych państwach reprezen-
tujących model strategiczny, na przykład w Danii, Niemczech i Szwecji, obser-
wuje się wzrost roli federacji sportowych i związków stowarzyszeń, które czę-
sto przejmują organizację inicjatyw komercyjnych. W krajach tych bardzo wi-
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doczny jest proces profesjonalizacji i komercjalizacji sportu. W Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii większe znaczenie zyskują partnerzy społeczni, czyli organizacje 
pozarządowe [Improving..., 2004]. 

Niezwykle ważnym aspektem polityki rekreacyjnej w krajach należących 
do Unii Europejskiej jest zakres kompetencji poszczególnych instytucji i ich 
wkład w rozwój sportu powszechnego (tabela 4). Jest to bezpośrednio związane 
z ustrojem państwa i modelem sportu rekreacyjnego, funkcjonującym w danym 
kraju. W obszarze kształtowania polityki rekreacyjnej w państwach reprezentu-
jących model biurokratyczny główne znaczenie mają zwykle organy władzy 
centralnej, czyli ministerstwo właściwe do spraw sportu i rekreacji, a także ad-
ministracja publiczna. Tak jest w Czechach, Francji, na Litwie, Łotwie, w Pol-
sce, Portugalii, na Słowacji i w Słowenii. Federacje sportowe i związki stowa-
rzyszeń prowadzące działalność w dziedzinie rekreacji i sportu odgrywają de-
cydującą rolę w Austrii, Danii, Luksemburgu, Szwecji oraz Włoszech, czyli 
w krajach reprezentujących typ strategiczny. W Holandii, będącej modelowym 
przykładem modelu społecznego, obserwuje się równowagę między wkładem 
ministerstwa właściwego do spraw sportu i rekreacji, federacjami sportowymi 
i związkami stowarzyszeń oraz partnerami społecznymi. W przypadku przed-
stawicieli klasycznego modelu przedsiębiorczego: Irlandii i Wielkiej Brytanii, 
bardzo znaczący i dość duży wkład mają samorządy terytorialne oraz federacje 
sportowe i związki stowarzyszeń.  

Na uwagę zasługuje też porównanie poziomu samorządowego interwen-
cjonizmu w rekreację ruchową w poszczególnych krajach. Zakres kompetencji 
decyzyjnych i zadań stymulujących rozwój rekreacji, sportu i kultury fizycznej 
jest w poszczególnych krajach Unii Europejskiej determinowany także ustrojem 
terytorialnym państwa. Największą swobodą działania mają kraje złożone (fede-
ralne, regionalne), a w klasycznych państwach unitarnych władza na poziomie 
regionu jest silnie ograniczona i podlega kontroli państwa [Flejterski, Zioło, 
2008]. W krajach federalnych: Austrii, Belgii, Niemczech, samorządy regional-
ne mają własne konstytucje regionalne oraz szerokie kompetencje ustawodaw-
cze, wykonawcze i sądownicze. Wpływa to na stymulowanie rozwoju sektora 
sportu powszechnego. W krajach unitarnych: Grecji, Irlandii, Danii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii oraz Portugalii, za rozwój sportu i rekreacji 
często odpowiedzialne są najniższe szczeble samorządu (gminy).  

 
 



Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej… 

 

367 

 

Tabela 4 

Wkład poszczególnych podmiotów w system zarządzania sportem powszechnym  
w wybranych państwach Unii Europejskiej 

Państwo 

Minister-
stwo  

ds. sportu/ 
rekreacji 

Administra-
cja pub-
liczna 

Federacje 
sportowe 
i związki 
stowarzy-

szeń 

Samorząd 
gminny lub 
regionalny 

Partnerzy 
społeczni 
lub osoby 
prawne 

Austria  ++ 0 ++++ ++ ++ 
Belgia 0 0 ++ ++++ ++ 
Cypr  + ++++ ++ 0 0 
Czechy ++++ 0 +++ + 0 
Dania  + ++ ++++ 0 0 
Estonia +++ 0 ++ 0 0 
Finlandia  +++ ++ +++ + + 
Francja  ++++ ++++ ++ ++ ++ 
Grecja +++ +++ ++ + 0 
Hiszpania  + +++ +++ +++ + 
Holandia  +++ 0 +++ 0 +++ 
Irlandia  ++ +++ ++ ++ + 
Litwa ++++ 0 ++ 0 0 
Luksemburg  +++ 0 ++++ 0 0 
Łotwa ++++ 0 ++ 0 0 
Malta +++ ++++ +++ 0 0 
Niemcy  + 0 ++++ +++ + 
Polska ++++ 0 +++ + 0 
Portugalia  ++++ 0 +++ + + 
Słowacja  ++++ 0 +++ + 0 
Słowenia  ++++ 0 +++ 0 0 
Szwecja + 0 ++++ ++ ++ 
Wielka Brytania + ++ +++ +++ ++ 
Węgry + 0 ++ ++ 0 
Włochy + ++++ ++++ ++ + 

Objaśnienia symboli: ++++ – dominujący wkład; +++ – bardzo duży wkład; ++ – dość duży 
wkład; + – mały wkład; 0 – brak wkładu lub informacji.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Improving..., 2004, s. 55].  
 
 
Ważnym elementem związanym z typem organizacyjnym sportu po-

wszechnego w państwach Unii Europejskiej jest średni poziom aktywności 
rekreacyjnej w poszczególnych krajach. Okazuje się, że w krajach skandynaw-
skich średnio 2/3 populacji podejmuje w czasie wolnym aktywność rekreacyjną 
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o różnej intensywności (model skandynawski). Dla porównania, we Francji, 
Wielkiej Brytanii średnio 1/3 obywateli jest aktywna rekreacyjnie (model an-
glosaski). W krajach południowoeuropejskich, takich jak Hiszpania, Malta czy 
Portugalia, średnio mniej niż 30% społeczeństwa podejmuje aktywność rekre-
acyjną (model śródziemnomorski) [Improving..., 2004]. Można powiedzieć, że 
z jednej strony wynika to z tradycji sportu i kultury fizycznej w danym kraju, 
ale z drugiej strony, pewnych związków należy szukać również w funkcjonują-
cym modelu zarządzania sportem. 

 
 

Zakończenie 

 
Pomimo różnej interpretacji terminu rekreacja ruchowa w krajach Unii Eu-

ropejskiej, cieszy częstsze dostrzeganie działań mających na celu promowanie 
aktywności rekreacyjnej wśród obywateli Wspólnoty. Rekreacja ruchowa jest 
bardzo ważnym ogniwem systemu organizacji sportu, a także przedmiotem 
polityki władz państwowych różnego szczebla. Znaczenie rekreacji zostało też 
dostrzeżone na szczeblu Unii Europejskiej, zwrócono bowiem uwagę nie tylko 
na jej polityczny, społeczny, ale też gospodarczy wymiar. Zasadniczo nie moż-
na mówić o jednym, europejskim modelu zarządzania rekreacją ruchową, po-
nieważ każdy kraj ma odrębnie wypracowane struktury polityki rekreacyjnej. 
Na kształt i zakres lokalnej polityki rekreacyjnej w 25 wybranych krajach Unii 
Europejskiej ma wpływ wiele czynników. Do ważniejszych z nich należy zali-
czyć współczesne trendy w zarządzaniu lokalnym oraz tendencje na rynku 
usług rekreacyjno-sportowych. Bardzo ważną rolę odgrywa także ustrój poli-
tyczny państwa, który ma wpływ na system organizacyjny zarządzania rekre-
acją w poszczególnych krajach europejskich, a także określa zakres kompetencji 
i znaczenie poszczególnych instytucji: administracji publicznej, samorządowej, 
przedsiębiorstw czy organizacji społecznych w upowszechnianiu aktywności 
rekreacyjnej wśród obywateli EU. 
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THE LOCAL POLICY IN THE DEVELOPMENT  

OF PHYSICAL RECREATION IN SELECTED COUNTRIES  

OF EUROPEAN UNION 

 
 

Summary 
 
Local authorities are an important link in the system of government. In this 

approach, the local government is a part of the broader concept of state. The state is as 
well the vital component of the social and economic system, as a regulator of the policy. 

Nowadays, the change of its role in the socio-economis system is observed. This 
is a result of such progressive integration and globalization processes, in which the 
position of the state- at the national level – is weakening. According to this, the 
importance of regional and local government policy has increased. Other causes of the 
increasing role of the local government in the European Union (EU) are: the processes 
of decentralization and regionalism. The fact is, that the changes, which have taken 
place in recent decades in the system of public authority, necessitate the reform of local 
government in European countries, including European Union member states. The 
above mentioned processes have influence on the system of physical recreation 
management, which is known in Western Europe more broadly, as a term: sport for all, 
or leisure sports. 

In reference to this, an extremely important task is to compare the impact of 
leisure policy of local governments in the various countries of the European Union. 
Therefore, the main aim of this paper is to investigate current trends in local 
governance. Next important goal is to compare their impact on the organizational 
system of physical recreation in 25 selected countries of the European Union.  

The starting point for comparative analysis, is the consideration of differences in 
interpretation of physical recreation in Poland and abroad. The place of physical 
recreation in the model of sports management was specified. Furthermore, in the article 
was presented the relationships between local/regional development and the local 
government interventionism in the field of recreation. Moreover, in the paper was 
summarized the different classifications of instruments, which stimulated economic 
development. At the end, the four configuration of leisure management in 25 member 
states of EU were showed. 

 
Translated by Agata Basińska-Zych 
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WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII ROZWOJU 
SPORTU I REKREACJI 

W SAMORZĄDACH LOKALNYCH1 
 
 
 

Wstęp 

 
Strategia rozwoju lokalnego eksponująca kwestie sportu i rekreacji jest 

oparta na analizie aktualnego stanu działalności sportowej na obszarach gmin, 
regionów i całego kraju. Biorąc pod uwagę warunki endogeniczne i egzo-
geniczne rozwoju obszarów lokalnych, a także wartości społeczne, biologiczne 
i ekonomiczne sportu, w strategii wskazuje się na priorytety, cele i zadania, 
które w konsekwencji budują infrastrukturę instytucjonalną. Infrastruktura ta 
służy aktywności ruchowej, poprawia rozwój sprawności fizycznej oraz pomaga 
w nabywaniu umiejętności sportowych. W konsekwencji przyczynia się do 
popularyzacji rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miast i gmin, organizacji 
licznych zajęć, zawodów, imprez rekreacyjno-sportowych. 

Celem artykułu jest określenie miejsca sportu i rekreacji w strategiach 
rozwoju miast i gmin oraz główne przesłanki tworzenia programów strategicz-
nych w tej dziedzinie. Szczególną uwagę poświęcono etapowi realizacji i moni-

                                                           
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt ba-

dawczy nr NN 113 301538. 
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torowania strategii sportu i rekreacji, w tym głównie zasadom i elementom po-
miaru postępów w jej realizacji.  

 
 

1. Miejsce sportu i rekreacji w strategiach rozwoju miast i gmin  

 
Znaczenie sportu i rekreacji w strategiach rozwoju lokalnego z każdym ro-

kiem jest coraz ważniejsze. Zarządzanie sportem lokalnym przestaje ograniczać 
się tylko do przygotowywania pojedynczych eventów. Aby samorządy lokalne 
mogły odnieść sukces, potrzebują długofalowej, konsekwentnie realizowanej 
strategii wsparcia sportu i rekreacji. Chodzi bowiem o to, by nie zmarnować 
potencjału tych dziedzin rozwoju, które potrzebują wykwalifikowanej kadry 
zarządzającej, potrafiącej przygotować i wdrożyć długofalowe plany działania 
od strony organizacyjnej oraz marketingowej, a także wykorzystać niezbędne 
instrumentarium zarządzania strategicznego.  

Jednym z podstawowych instrumentów zarządzania rozwojem społeczno- 
-gospodarczym jest strategia, będąca w ogólnym rozumieniu określoną koncep-
cją systemowego działania, polegającą na [Filipiak i wsp., 2005]: 

a) formułowaniu zbioru perspektywicznych celów rozwojowych i ich 
modyfikacji w zależności od zmieniających się uwarunkowań ze-
wnętrznych i wewnętrznych; 

b) określaniu niezbędnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych 
i naturalnych, koniecznych do osiągnięcia przyjętych celów;  

c) określaniu sposobów postępowania (reguł działania, dyrektyw) za-
pewniających osiągnięcie przyjętych perspektywicznych celów rozwo-
jowych oraz optymalne wykorzystanie i rozmieszczenie przestrzenne 
zasobów dla zapewnienia danej społeczności terytorialnej jak najlep-
szych warunków egzystencji i rozwoju. 

Strategia rozwoju lokalnego pozwala organom administracji samorządowej 
tworzyć warunki formalne, organizacyjne i ekonomiczne do rozwoju społeczno- 
-gospodarczego [Dziurbejko, 2006], a tym samym podnosić jakość życia miesz-
kańców. Sport i rekreacja służą temu rozwojowi, dlatego często są artykułowa-
nym obszarem wsparcia w dokumentach strategicznych bądź przedmiotem od-
rębnych strategii, całościowo ujmujących sprawy związane z rozwojem sportu 
i rekreacji. Działania opisywane w strategiach rozwoju lokalnego skupiają się 
zwykle na tworzeniu warunków do zachowania przez obywateli sprawności 
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fizycznej (oraz intelektualnej) i zdrowia, zagospodarowaniu czasu wolnego 
dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.  

Sport i rekreacja to zjawiska niezwykle ważne dla współczesnej cywiliza-
cji. Zachowanie zdrowia i ogólnej sprawności dotyczy każdego etapu życia 
człowieka. Obciążenie organizmu związane z zanieczyszczeniem środowiska 
czy hałasem w mieście szczególnie negatywnie wpływa na zdrowie i ogólne 
codzienne samopoczucie [Program rozwoju..., 2008].  

Sport i rekreacja jako aktywność fizyczna mają formy zorganizowane oraz 
indywidualne, spontaniczne. Aktywność sportowa wynika z potrzeb każdego 
człowieka. Sport i rekreacja mają zasadnicze znaczenie dla kondycji fizycznej 
mieszkańców gminy, ich zdrowia i samopoczucia. Ponadto pozwalają zaspokoić 
potrzebę ruchu i rywalizacji. Działalność sportowa może być również jedną 
z form integracji i budowy wspólnej tożsamości (np. w przypadku sportu wy-
czynowego, kwalifikowanego). 

Wskazując na rolę sportu i rekreacji w ogólnych planach rozwojowych 
samorządów lokalnych, przyjąć można, że działania strategiczne skupiają się 
wokół następujących głównych grup tematycznych: 

a) aktywności wszystkich mieszkańców, w tym zwłaszcza aktywności 
ruchowej, rozwoju sprawności fizycznej, nabywania umiejętności ru-
chowych; 

b) aktywności młodzieży w wieku szkolnym, sprzyjającej prawidłowemu 
rozwojowi biologicznemu, systematycznym treningom oraz uczestnictwie 
w zawodach sportowych kształtujące psychofizyczny model sprawności;  

c) aktywności osób starszych i niepełnosprawnych, przejawiającej się 
w inicjatywach i działaniach służących poprawie zdrowia i integracji 
społecznej;  

d) aktywności przeciwdziałającej patologiom społecznym, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia, będącej alternatywą dla narkomanii czy  
alkoholizmu.  

Obecnie obserwowane tendencje potwierdzają, że sport i rekreacja zajmują 
i będą w przyszłości zajmować ważne miejsce wśród działań samorządu lokal-
nego poprawiających jakość życia mieszkańców. Wsparcie to będzie ukierun-
kowane na szeroko definiowany system wartości indywidualnych i grupowych, 
służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnych, w tym zacho-
waniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wol-
nego.  
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2. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu i rekreacji jako przesłanki 
tworzenia strategii na poziomie lokalnym 

 
Władze samorządowe oprócz przedstawicieli władz i administracji central-

nej w państwie są ważnym ośrodkiem decyzyjnym regulującym kwestie zwią-
zane ze sportem i turystyką. Ich zadaniem jest przestrzeganie zasad uczestnic-
twa mieszkańców w sporcie i rekreacji, tworzenie infrastruktury służącej tej 
działalności, promocji i szerzeniu idei propagujących działalność sportową i re-
kreacyjną. Władze samorządowe są także inicjatorami budowania płaszczyzn 
współpracy między różnymi grupami lokalnego wsparcia rozwoju sportu i re-
kreacji: autonomicznych stowarzyszeń, organizacji sportowych, przedsiębior-
ców, lokalnych środowisk zawodowych, szkół, kościołów, służb publicznych 
i innych podmiotów.  

Lokalni decydenci są autentycznymi gospodarzami na swoim terenie i naj-
lepiej się orientują w potrzebach mieszkańców i organizacji sportowych. Mają 
też rzetelne informacje na temat stanu organizacyjnego i technicznego całej 
bazy sportowo-rekreacyjnej.  

Samorządy lokalne zobowiązane są do zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty mieszkańców przez między innymi kulturę fizyczną i turystykę, 
w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych [Ustawa 
o samorządzie gminnym..., 2001]. Ponadto miasta (realizując zadania wchodzą-
ce w katalog kompetencyjny powiatów) zobowiązane są do realizacji zadań 
publicznych o zasięgu ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki 
[Ustawa o samorządzie powiatowym..., 2001]. Jednostki samorządu lokalnego 
na mocy obowiązującego prawa są zatem odpowiedzialne za tworzenie warun-
ków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju kultury fizycznej, 
w tym współpracy z organami administracji rządowej, klubami sportowymi 
oraz ich związkami.  

Analizując powiązania z innymi dokumentami strategicznymi, należy 
zwrócić uwagę na ważną rolę Strategii rozwoju sportu w Polsce [2007], a także 
wojewódzkie programy wsparcia kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Doku-
menty te wyznaczają główne kierunki i priorytety rozwoju, nawiązując do efek-
tów, jakie powinny dać również lokalne działania, na przykład stabilizacja  
i wzmocnienie merytoryczne funkcjonujących systemów szkolenia i współ-
zawodnictwa, określenie kierunków i uwarunkowań rozwoju metodyczno- 
-organizacyjnego sportu kwalifikowanego, wskazanie kierunków programo-
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wych sportu powszechnego i osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji 
sportowych w pozyskiwaniu środków pomocowych na zadania związane z roz-
wojem infrastruktury sportowej. 

Wyznacznikiem dobrze skonstruowanej strategii jest właściwe ukierunko-
wanie rozwoju sportu i rekreacji na przyszłe 15 lub 20 lat. Dotyczy to zarówno 
aktywności masowej, jak i wyczynowej. Sprawne i zorganizowane wdrożenie 
zapisów strategii może jednak udać się dopiero wówczas, gdy wizja, która obej-
mie wszystkie obszary aktywności sportowej i rekreacyjnej, jest koherentna, 
wewnętrznie spójna. 

Strategia powinna opisywać stan obecny, a także rozwój w przyszłości. 
Dzięki ambitnie wyznaczonym celom i sposobom ich realizacji można określić 
najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju gminy bądź miasta. Oprócz 
instrumentów służących wdrożeniu w strategii należy podać podmioty współ-
odpowiedzialne za realizację jej zapisów, czyli podmioty, których działalność 
statutowa jest związana ze sportem i rekreacją ruchową. Instytucje te powinny 
też deklarować współpracę z samorządem w realizacji wyznaczonych celów 
i zadań. 

Strategia rozwoju sportu i rekreacji, będąc dokumentem prognostycznym, 
powinna wyznaczać cele szeroko pojętego sportu dzieci i młodzieży, sportu 
masowego, sportu niepełnosprawnych i sportu kwalifikowanego. Powinna rów-
nież uwzględniać strukturę społeczną i demograficzną gminy lub miasta, istnie-
jące tradycje i sportowe przyzwyczajenia, oczekiwania mieszkańców oraz aktu-
alny stan bazy sportowej. W dokumencie tym trzeba także uwzględniać zacho-
dzące zmiany i możliwości finansowania, sportu i rekreacji przez samorząd 
terytorialny. 

 
 

3. Zasady i pomiar efektów na etapie wdrażania i monitoringu strategii 
rozwoju sportu i rekreacji 

 
Realizacja strategii polega na urzeczywistnieniu zaplanowanych przedsię-

wzięć, czyli na wykonaniu działań przewidzianych dla poszczególnych projek-
tów za pomocą środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Etap 
ten, jako podsumowanie procedury budowy strategii rozwoju sportu i rekreacji, 
powinien dać odpowiedź na pytanie: czy zdefiniowane cele nadrzędne są rze-
czywiście osiągalne? 
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Monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji jest procesem, który ma 
na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z rzeczy-
wistością oraz ewentualne modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, 
aby osiągnąć zakładany cele w przyszłości. Monitorowanie strategii rozwoju 
sportu i rekreacji, by mogło pełnić swoje funkcje, powinno uwzględniać respek-
towanie następujących zasad:  

a) wiarygodności – dotyczącej weryfikowalnych danych; informacje 
zbierane dla celów monitoringu powinny być niepodważalne i umoż-
liwiać podjęcie właściwych działań korygujących; 

b) aktualności – informacje muszą być zbierane, przekazywane i ocenia-
ne w sposób ciągły, co umożliwia podjęcie na czas działań korygują-
cych oraz stosownych korekt podczas aktualizacji strategii; 

c) hierarchiczności – etap oceny postępów w realizacji strategicznych 
działań powinien ograniczać się do najistotniejszych działań; postęp  
w realizacji strategii powinien charakteryzować się częściej prowa-
dzoną analizą najbardziej priorytetowych działań; 

d) celowości i efektywności podejmowanych decyzji, dotyczących in-
strumentarium technicznego, organizacyjnego i finansowego; 

e) elastyczności monitorowania, polegającej na możliwie szybkim syste-
mie „wczesnego ostrzegania” o zmianach zachodzących w otoczeniu 
i mających wpływ na realizację strategii;  

f) normatywności i operacyjności monitorowania, pomagającej zauwa-
żyć uchybienia i odchylenia od przyjętych norm, a ponadto podjąć 
działania korygujące.  

Wdrażanie i monitoring strategii rozwoju sportu i rekreacji obejmuje bie-
żącą weryfikację stopnia realizacji założeń zapisów działań i zadań. Głównym 
warunkiem sprawnej i skutecznej realizacji zadań jest założenie odpowiedniej 
wielkości środków finansowych przeznaczonych na działalność inwestycyjną 
i bieżącą oraz udoskonalenie form pozyskiwania środków finansowych na re-
kreację. W tym kontekście szczególne znaczenie mają narzędzia wspomagające 
efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych, w tym między innymi 
procedury zamówień publicznych, dotacje na działalność organizacji pozarzą-
dowych, dofinansowanie działalności klubów sportowych, współorganizacja 
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, porozumienia o współpracy.  
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Realizacja strategii rozwoju sportu i rekreacji zależy zatem od wielu czyn-
ników, wśród których ekonomiczne mogą mieć najważniejsze znaczenie, czyli: 

a) zasoby finansowe przeznaczone na działalność prorozwojową przez 
samorząd w perspektywie wieloletniej; 

b) możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę infra-
struktury oraz rozwój zawodowy osób zajmujących się sportem; 

c) inicjatywność i aktywność instytucji, klubów i organizacji pozarządo-
wych zajmujących się sportem i rekreacją; 

d) czynne uczestnictwo i częściowa partycypacja w kosztach szkolenia 
oraz organizacji zajęć i imprez sportowych przez mieszkańców miasta; 

e) promocja sportu w różnych środowiskach lokalnych regionalnych kra-
jowych i zagranicznych.  

Monitoring wdrażania strategii to także stały i ciągły proces obserwacji 
ilościowych i jakościowych postępów w wyniku realizacji konkretnych projek-
tów. W procesie tym ważny jest dobór właściwych kryteriów pomiaru, a także 
użycie odpowiedniego oprzyrządowania metodologicznego odnoszącego się do 
głównych założeń strategii. Porównanie przebiegu działań zamierzonych z fak-
tycznie przeprowadzanymi pozwala ocenić rozbieżności między założeniami 
i rezultatami, a w konsekwencji dostarcza informacji na temat przyczyn wystą-
pienia tych rozbieżności i umożliwia wprowadzenie działań interwencyjnych.  

Etap monitoringu strategii rozwoju sportu i rekreacji powinien polegać na 
bieżącej weryfikacji stopnia realizacji założeń uchwalonego dokumentu. System 
monitoringu jest zazwyczaj oparty na zestawie wskaźników zdefiniowanych dla 
celu głównego strategii (misji), priorytetów oraz zadań operacyjnych. Wskaźni-
ki monitoringu i ewaluacji to najczęściej mierniki wyznaczonego celu, zmobili-
zowanych zasobów, osiągniętego efektu, mierniki jakości lub zmienne kontek-
stowe. Należy dodać, że wskaźniki produktu odnoszą się do przedsięwzięć i są 
mierzone w jednostkach rzeczowych lub monetarnych. Wskaźniki rezultatu 
odnoszą się natomiast do bezpośrednich i natychmiastowych efektów realizacji 
strategii, informują o zmianach między innymi w zachowaniu, potencjale lub 
działalności jednostek zaangażowanych w realizację strategii, a także mają cha-
rakter rzeczowy lub finansowy. Wskaźniki oddziaływania odnoszą się do skut-
ków strategii wykraczających poza efekty natychmiastowe.  

Zakładając, że głównym efektem realizacji strategii rozwoju sportu i re-
kreacji będzie wzrost liczby mieszkańców podejmujących aktywność fizyczną 
i prowadzących zdrowy tryb życia, zwiększenie liczby młodzieży w wieku 
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szkolnym uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym, zwiększenie do-
stępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej czy zwiększenie liczby organi-
zowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, można zdefiniować miary osiąga-
nych rezultatów i postępu we wdrażaniu strategii (por. tabelę 1).  

 
Tabela 1 

 Przykładowe zestawienie mierników w ramach wybranych zadań strategii  
rozwoju sportu i rekreacji w gminie 

Priorytet 
Zadanie Przykładowe wskaźniki 

Kształtowanie postaw prospor-
towych mieszkańców (przeja-
wiającej się w podejmowaniu 
aktywności fizycznej i prowa-
dzeniu zdrowego trybu życia) 

– procentowa zmiana ilościowa w grupie osób czynnie 
uprawiających sport 

– procentowa zmiana osób uczestniczących we współ-
zawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 

– liczba przeprowadzonych akcji (kampanii) promujących 
aktywność ruchową i zdrowy styl życia 

Zwiększenie dostępności infra-
struktury sportowej i rekrea-
cyjnej  

– długość ścieżek rowerowych i tras spacerowych 
– liczba nowych obiektów sportowych oddanych do 

użytku  
– liczba wybudowanych, wyremontowanych lub zmoder-

nizowanych obiektów 
– liczba osób korzystających z obiektów nowych lub 

wyremontowanych 
– wzrost nakładów inwestycyjnych w budżecie lokalnym 

na rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
Organizacja imprez sportowych  – procentowa zmiana ilościowa w grupie osób uczestni-

czących w imprezach sportowo-rekreacyjnych organi-
zowanych na terenie gminy 

– liczba zrealizowanych projektów (programów) mają-
cych na celu popularyzację postaw prosportowych 
wśród mieszkańców gminy 

– liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych na tere-
nie gminy 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Przebieg monitoringu strategii sportu i rekreacji jest uzależniony od trzech 

głównych elementów: dobrze sporządzonego planu działania, znajomości prio-
rytetów programowych oraz prawidłowego określenia kryteriów oceny. Dobrze 
sporządzony plan działania powinien szczegółowo wyliczać wszystkie działania 
w ramach poszczególnych projektów, określać zadania wraz z harmonogramem 
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ich realizacji, a także opisywać rezultaty, których osiągnięcie powinno być 
efektem tych projektów. Dobra znajomość priorytetów programów powinna 
dotyczyć założeń będących podstawą ich wyznaczenia, ram ekonomicznych, 
technicznych i organizacyjnych, w jakich zostały one skonstruowane, a także 
kontekstu politycznego, w którym dane projekty mają funkcjonować. 

 
 

Zakończenie 

 
Wdrażanie strategii rozwoju sportu i rekreacji musi być ciągłym i konse-

kwentnym procesem osiągania zamierzeń rozwojowych. Zapewnia tym samym, 
że zobowiązania podjęte przez uczestniczących w programowaniu rozwoju będą 
faktycznie wypełniane. Wdrażanie strategii to system oparty na zaangażowa-
nym partnerstwie władz samorządowych i przedstawicieli lokalnych środowisk. 
Wymaga odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finanso-
wych, a także precyzyjnego określenia ról i funkcji, jakie mają pełnić wszyscy 
uczestnicy etapu realizacji wcześniej zapisanych planów. Bardzo ważny jest 
także sprawny systemu monitoringu. Umożliwia on bowiem odpowiednią 
i szybką reakcję na zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
zmniejsza ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych problemów przy realizacji pro-
gramów rozwojowych. 
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IMPLEMENTATION AND MONITORING OF THE SPORT  

AND RECREATION DEVELOPMENT STRATEGY  

IN LOCAL GOVERNMENTS 

 
 

Summary 
 
The author of this article focus on sport and recreation interests relate to the  

development of policy within local development documents and the implementation of 
policy through development control. The article shows how to help clarify, how the 
interests of sport and recreation are best represented at the local level, the suite of 
documents is considered. Sport on the local government level interests and the policy 
creation process in those documents is identified. The evidence base is central to ensu-
ring that policy is well-founded, and to this end, a range of tools developed by sport and 
recreation are discussed. 
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Wstęp 

 
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w artykule 

68 ust. 5 po raz pierwszy w historii Polski wprost wyrażono zasadę powszech-
nej dostępności obywateli do dóbr kultury fizycznej, podkreślając jednocześnie, 
że obowiązek zapewnienia realnego udziału w korzystaniu z tych dóbr spoczy-
wa zarówno na władzy rządowej, jak i samorządowej. Obowiązki władz samo-
rządowych w tym zakresie określają przede wszystkim ustawy o samorządzie 
terytorialnym (gminnym, powiatowym, województwa) oraz Ustawa o sporcie  
[z dnia 25 czerwca 2010]. Ta ostatnia, obowiązująca od 16 października 2010 
roku, zastąpiła Ustawę o kulturze fizycznej [z dnia 18 stycznia 1996, z późn. zm.] 
oraz Ustawę o sporcie kwalifikowanym [z dnia 29 lipca 2005] i niejako zawęzi-
ła kulturę fizyczną do sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej, 
rozszerzając jednocześnie kompetencje władz samorządowych we wspieraniu 
sportu profesjonalnego. Zgodnie z zapisami tej ustawy, zapewnienie warunków 
do rozwoju sportu jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego 
(JST), przy czym przez termin sport rozumie się „wszelkie formy aktywności 
fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na 
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój sto-



384 Joanna Śniadek 

 

sunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich pozio-
mach” [Ustawa z dnia 25.06.2010 roku o sporcie]. Definicja ta, wzorowana na 
definicji z Europejskiej Karty Sportu, nie może być jednak w pełni utożsamiana 
z definicją rekreacji ruchowej czy aktywności fizycznej.    

 
 

1. Kompetencje samorządów terytorialnych w zarządzaniu sprawami kultu-
ry fizycznej 

 
W znaczeniu prawnym samorząd terytorialny wykonuje zadania admini-

stracji publicznej w sposób samodzielny i na własną odpowiedzialność przez 
odrębne w stosunku do państwa podmioty, które nie są w zakresie wykonywa-
nia swoich zadań, poddane ingerencji państwowej [Pająk, 2008]. Podmiotem 
samorządu terytorialnego jest społeczność lokalna, mieszkająca na danym tere-
nie i zorganizowana w terytorialny związek samorządowy [Dolnicki, 2006], 
natomiast przedmiotem samorządu terytorialnego jest wykonywanie zadań 
o charakterze państwowym, klasyfikowanych jako zadania własne i zlecone. 
Ukształtowany po 1999 roku model samorządu terytorialnego zakłada trój-
szczeblowość struktur z główną pozycją gminy jako podstawowej jednostki 
samorządowej oraz powiatem i województwem jako jednostkami pomocniczy-
mi. Model ten nie hierarchizuje struktur samorządowych, lecz sprzyja uzupeł-
nianiu się działań podejmowanych na różnych szczeblach w celu zapewnienia 
rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru [Adamiak, 2001]. Zgodnie 
z tym modelem najszerszy zakres zadań otrzymał samorząd gminny, ponieważ 
należą do niego wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrze-
żone ustawami dla innych podmiotów. Są tu na ogół zadania o charakterze za-
dań własnych, które gminy realizują z własnego budżetu, a ich decyzje w tym 
zakresie mają autonomiczny charakter. Można tu zaliczyć zadania z dziedziny 
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sporto-
wych [Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym...]. Zadania te koncen-
trują się głównie na popularyzacji wśród mieszkańców korzyści płynących ze 
sportu i rekreacji, organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć spor-
towo-rekreacyjnych, zapewnieniu kadry instruktorskiej oraz budowie i utrzy-
maniu obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Samorządy gminne naj-
częściej wykonują wymienione zadania przez udzielanie określonym podmio-
tom wsparcia finansowego oraz powołując do życia jednostki budżetowe, oferu-
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jące usługi sportowo-rekreacyjne (ośrodki sportu i rekreacji). Gminy mogą tak-
że zachęcać podmioty prywatne do prowadzenia działalności w zakresie sportu 
i rekreacji, na przykład przez udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomo-
ści podmiotom prowadzącym działalność rekreacyjno-sportową o charakterze 
nonprofit [Borowiec, 2007] oraz stosowanie ulg i zwolnień podatkowych dla 
podmiotów rozpoczynających działalność w sektorze turystyczno-rekreacyjnym 
[Rapacz, 2006]. Ponadto do obowiązków organów jednostki samorządu gmin-
nego należy współdziałanie z organami administracji rządowej, dyrekcjami 
parków narodowych, a także z osobami prawnymi i fizycznymi, prowadzącymi 
działalność w zakresie kultury fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osób przebywających w górach, a także osób pływających, kąpiących się w wy-
znaczonych miejscach oraz uprawiających sporty wodne [Ustawa z dnia 
29.07.2005 roku o sporcie...].  

Zadania powiatu w dziedzinie kultury fizycznej zdefiniowano w art. 4 
Ustawy z dnia 5.06.1998 o samorządzie powiatowym w sposób dość ogólny, 
zapisując, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charak-
terze ponadgminnym, związane ze sprawami kultury fizycznej i turystyki. Za-
sadniczo samorządy powiatowe realizują te zadania przez udzielanie wsparcia 
finansowego na różnorodne działania związane z upowszechnianiem kultury 
fizycznej, prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ludowych 
klubów sportowych i innych klubów sportowych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury 
fizycznej oraz związków sportowych oraz współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi. 

W gestii samorządu wojewódzkiego znalazły się te zadania o charakterze 
wojewódzkim, których nie zastrzeżono z mocy prawa dla organów administracji 
rządowej. Regionalne usytuowanie samorządu województwa sprawia, że jest on 
właściwy w sprawach określania strategii rozwoju województwa, która powinna 
uwzględniać także sprawy upowszechniania i wspierania rozwoju kultury fi-
zycznej. Zgodnie z Ustawą z dnia 5.06.1998, samorząd województwa powinien 
wykonywać zadania z zakresu kultury fizycznej, mające charakter wojewódzki, 
co w praktyce oznacza najczęściej udzielanie wsparcia finansowego na realiza-
cję projektów związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej na szczeblu 
wojewódzkim.  

W obowiązującej od 16 października 2010 roku Ustawie o sporcie wyraź-
nie podkreślono rolę władz samorządowych we wspieraniu sportu już przez fakt 
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poświęcenia temu zagadnieniu osobnego, szóstego rozdziału [Ustawa z dnia 
25.06.2010 r. o sporcie...]. W myśl ustawy, wspieranie sportu jest zadaniem 
własnym jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla (nie tylko gmin-
nego), a warunki i tryb finansowania tego zadania mogą być określane w formie 
uchwały z jednoczesnym wskazaniem celu publicznego z zakresu sportu, który 
ta JST zamierza osiągnąć. Zapis ten powinien zmusić JST do bardziej pogłębio-
nej analizy kierunków rozwoju sportu na jej terenie oraz sprawić, że kryteria 
podziału środków samorządowych staną się dla klubów czytelniejsze [Gniat-
kowski, Bzdaka, 2010]. W ustawie przewidziano, że wsparciem finansowym 
mogą być objęte funkcjonujące na terenie JST kluby sportowe, ale tylko te 
o charakterze non profit. Dotacja może być przeznaczona przede wszystkim na 
realizację programów szkolenia sportowego, zakupy sprzętu sportowego, po-
krycie kosztów organizowania zawodów i uczestnictwa w nich, pokrycie kosz-
tów wynajmu obiektów do celów szkoleniowych oraz finansowanie stypendiów 
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Jednym z nowych narzędzi prowadzenia 
aktywnej polityki wobec sportu jest przewidziana wymienioną ustawą możli-
wość obejmowania przez podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, 
czyli gminę, akcji (udziałów) klubów sportowych, zorganizowanych w formie 
spółek prawa handlowego.   

Tak ustalony zakres kompetencji i zadań sprawia, że sprawy kultury fi-
zycznej znajdują się w polu zainteresowania wszystkich szczebli władzy samo-
rządowej, które jednak, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami samo-
dzielnie decydują o kierunkach i priorytetach swojego rozwoju społeczno- 
-gospodarczego i sposobie wykorzystania w tym celu posiadanych zasobów.  

 
 

2. Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego a planowanie rozwoju sportu 
i rekreacji 

 
Idea samorządności zakłada, że społeczność lokalna powinna – zgodnie 

z posiadanymi zasobami oraz ujawnianymi potrzebami i preferencjami – pla-
nować i realizować własny rozwój. Pojęcie rozwój lokalny dotychczas nie zo-
stało jednoznacznie zdefiniowane w literaturze, choć w większości proponowa-
nych definicji przez rozwój ten należy rozumieć wzrost szeroko rozumianego 
potencjału danej jednostki terytorialnej oraz poziomu życia jej mieszkańców 
[Brol, 1996; Hauser i wsp., 1997; Parysek, 1997; Warda, Kłosowski, 2001; 
Klasik, Kuźnik, 1998]. A. Klasik i F. Kuźnik [1998] wskazują nawet na dziesięć 
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głównych składowych, które w polskich warunkach tworzą rozwój lokalny, 
a wśród nich znalazły się także usługi i zasoby sportowo-rekreacyjne (tabela 1).  

 
Tabela 1 

Składowe rozwoju lokalnego i regionalnego 

Wzrost gospodarczy  
i zatrudnienie 

Przyrost PKB na mieszkańca, nowe przestrzenie  
i urządzenia gospodarcze, nowe, atrakcyjne miejsca pracy, 

spadek bezrobocia 
Wzrost dobrobytu i jakości 
życia 

Wzrost dochodów lokalnych i regionalnych, poprawa 
warunków pracy, zamieszkania, wypoczynku, zdrowot-
nych i bezpieczeństwa publicznego 

Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej 

Atrakcyjne oferty lokalizacyjne, wysokiej jakości dostępne 
zasoby ludzkie i materialne, agresywny marketing moc-
nych stron 

Rozwój technologiczny i inno-
wacje 

Firmy i produkty zaawansowane technologicznie, centra 
transferu technologii, rozwój jednostek badawczo-rozwo-
jowych, sieci innowacyjne, lokalne i regionalne środowi-
ska innowacyjne 

Restrukturyzacja i dywersyfika-
cja działalności gospodarczych 
 

Restrukturyzacja wewnętrzna firm i wzrost ich siły konku-
rencyjnej, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, 
powstawanie nowych firm w działalnościach alternatyw-
nych względem restrukturyzowanej, starej bazy ekono-
micznej, nowe rynki i kontakty biznesowe przedsiębiorców 

Rozwój usług i zasobów spo-
łecznych 
 

Wzrost dostępu do specjalistycznych usług medycznych, 
edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, 
nowe obiekty, urządzenia i instytucje w sferze usług spo-
łecznych, nowe formy świadczenia usług społecznych 

Wzrost ruchliwości zawodowej 
i społecznej 
 

Zmiany struktury zawodowej mieszkańców, nowe zawody 
i kwalifikacje dostępne na poziomie lokalnym i regional-
nym, częstotliwość zmian miejsca pracy, aktywność oby-
watelska, zaangażowanie w sprawy publiczne 

Rozwój infrastruktury instytu-
cjonalnej 
 

Nowe instytucje administracji publicznej, instytucje wspie-
rania rozwoju, instytucje promocji i reklamy, wzrost kapi-
tału ludzkiego i finansowego, zaangażowanego w lokalnej 
i regionalnej infrastrukturze instytucjonalnej, nowe formy 
organizacyjne, partnerstwo publiczno-prywatne 

Polepszenie jakości środowiska 
 

Przywracanie utraconych wartości przyrodniczych, elimi-
nacja zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska, rozwój infra-
struktury ochrony środowiska, rozwój systemów monito-
ringu ekologicznego, wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców i kręgów biznesu 

Wzbogacenie tożsamości i pro-
cesy integracyjne 
 

Nowe komponenty tożsamości lokalnej i regionalnej, 
„powroty do źródeł”, ukształtowanie się nowego wizerun-
ku jednostki terytorialnej, symbole integrujące, procesy 
integracji do wewnątrz i na zewnątrz 

Źródło: [Klasik, Kuźnik, 1998, s. 398]. 
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Uchwalona przez Sejm RP Ustawa z dnia 6.12.2006 o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju definiuje politykę władz w zakresie rozwoju lokalnego 
jako „zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności 
społeczno-gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej lub lokal-
nej”. Wśród składających się na politykę rozwoju lokalnego działań ustawa 
wyraźnie wymienia rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki. Oznacza to, że 
każda JST powinna uwzględniać tę sferę w swojej strategii rozwoju. Zgodnie 
z ustawą, strategia powinna być dokumentem o nadrzędnym znaczeniu dla roz-
woju lokalnego danej jednostki, stymulującym ten rozwój, sterującym jego 
przebiegiem oraz integrującym wokół niego całą społeczność lokalną. Strategia 
powinna wyznaczać wizję, misję, cele rozwoju, niezbędne do wykonania zada-
nia oraz problemy do rozwiązania w toku jej realizacji. Warto także podkreślić, 
że strategia nie polega na przewidywaniu przyszłych decyzji, lecz na określeniu 
skutków decyzji podejmowanych obecnie. Wśród korzyści, które wynikają 
z posiadania strategii rozwoju, wymienić można [Nowakowska, 2000; Zalew-
ski, Ziółkowski, 1997; Pająk, 2008]: 

– identyfikację oraz respektowanie hierarchii interesów i potrzeb spo-
łeczności lokalnej, 

– efektywne zagospodarowanie miejscowych zasobów, 
– określenie zasad zachowania władzy i administracji samorządowej, 
– zapewnienie mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucia 

stabilizacji, 
– określenie kierunków rozwoju na przyszłość, a przez to zmniejszenie 

niepewności, działania firm, co – wydłużając horyzont decyzyjny – 
zwiększa ich skłonność do inwestowania, 

– możliwość wczesnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla procesu 
rozwoju lokalnego oraz likwidacja lub minimalizowanie ich skutków, 

– tworzenie korzystnego, atrakcyjnego wizerunku gminy i jej władzy, 
– mobilizację dodatkowych środków na rozwój z zasobów lokalnych, 
– edukację lokalnej społeczności i popularyzacja decyzji władz lokalnych, 
– zwiększenie szans przy ubieganiu się o środki na finansowanie rozwoju 

lokalnego pochodzące z zewnątrz, na przykład z unijnych programów 
pomocowych czy funduszy strukturalnych. 

Opracowanie strategii rozwoju lokalnego wymaga zastosowania określo-
nych metod. W literaturze przedmiotu wymieniane są między innymi takie me-
tody, jak polityczna, strukturalna, samodzielnego opracowywania strategii, spo-
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łeczno-ekspercka, ekspercka, partycypacyjna, „ośmiu kroków Nortona Berma-
na”, biznesplanu czy „burzy mózgów” [Pająk, 2008]. Metodę polityczną cha-
rakteryzuje wywieranie nacisku na władze wyższego szczebla w celu osiągnię-
cia korzyści w postaci ustaw, rozporządzeń, funduszy. Stosowana jest na ogół 
w sytuacji poszukiwania funduszy na kosztowne inwestycje, na przykład na 
budowę autostrad, oczyszczalni czy wielkich obiektów sportowych. Wiąże się 
z niebezpieczeństwem „odwrócenia” procesu budowy strategii, gdyż do możli-
wości (łatwości) pozyskania funduszy „dopasowuje” się strategię i jej cele. 
Niestety, w działalności polskich samorządów terytorialnych relatywnie często 
spotykane jest pośpieszne opracowywanie strategii na potrzeby aplikowania 
o wsparcie ze środków UE. Metoda strukturalna polega na oparciu rozwoju 
gminy na planach rozwojowych miejscowych firm, zapewniających miejsca 
pracy mieszkańcom gminy oraz wpływy do budżetu gminy (z tytułu udziału 
w podatku od osób prawnych). Metoda samodzielnego opracowywania strategii 
oznacza opracowanie jej przez urzędników (reprezentacja kluczowych wydzia-
łów/komórek) z ewentualnym udziałem konsultantów (przedstawiciele lokalnej 
społeczności, podmiotów gospodarczych, instytucji). Z kolei podstawową zasa-
dą metody społeczno-eksperckiej jest opracowanie strategii przez grupę eksper-
tów, których praca poddawana jest ocenie środowisk lokalnych – przedsiębior-
ców, organizacji, mieszkańców (konsultacje społeczne). Metoda ta jest najczęś-
ciej stosowana w Polsce do budowy strategii sektorowych (np. strategii ochrony 
środowiska, strategii rozwoju turystyki czy sportu). W metodzie wyłącznie eks-
perckiej rezygnuje się z konsultacji społecznych, a eksperci współpracują tylko 
z wybranymi specjalistami z administracji samorządowej. Metoda partycypa-
cyjna oznacza powołanie zbiorowego podmiotu opracowującego strategię, 
w którego skład wchodzą między innymi przedstawiciele władz samorządo-
wych, lokalnego biznesu, organizacji społecznych, lokalni liderzy. Z punktu 
widzenia sukcesu strategii, którego jednym z najistotniejszych wyznaczników 
jest identyfikowanie się lokalnych „aktorów” z jej wizją, misją i celami, metoda 
ta jest najbardziej wskazana do opracowywania strategii sektorowych. Plano-
wanie strategiczne metodą „ośmiu kroków Nortona Bermana” to osiem kolej-
nych kroków, zawierających odrębną problematykę, pozwalających na opraco-
wanie zwartych dokumentów cząstkowych, wykorzystujących efekty poprzed-
nich etapów: (1) zorganizowanie się; 2) przegląd otoczenia; 3) sformułowanie 
misji i zadań; 4) analiza uwarunkowań; 5) opracowanie planów działania;  
6) zestawienie elementów w strategię; 7) upowszechnienie strategii; 8) monito-
ring i aktualizacja). Metoda biznesplanu opiera się na traktowaniu gminy jak 
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przedsiębiorstwa, gdzie zasadniczą rolę odgrywa analiza ekonomiczna podej-
mowanych działań, mających służyć poprawie warunków życia i dochodów 
mieszkańców. W metodzie „burzy mózgów” wykorzystuje się pracę zespołu 
ludzi, którzy w sposób twórczy poszukują optymalnych rozwiązań (stosowana 
głównie w związku z koniecznością zagospodarowania nowego terenu, zmniej-
szenia wydatków budżetowych). 

Zasadniczymi etapami planowania strategicznego są: diagnoza, projekto-
wanie, wdrażanie i kontrola (rys. 1). Etap diagnostyczny obejmuje zebranie 
informacji o jednostce terytorialnej i jej otoczeniu, opis istniejącego stanu, ana-
lizę silnych i słabych stron, szans i zagrożeń, oczekiwania społeczne i uwa-
runkowania zewnętrzne, charakter podmiotów realizujących strategię oraz 
sformułowanie rzetelnej diagnozy, będącej warunkiem koniecznym stworzenia 
programu rozwoju tego obszaru (każda jednostka terytorialna ma swoje specy-
ficzne problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne, przestrzenne, których 
właściwe rozwiązanie jest wyzwaniem dla władz). Etap projektowania polega 
na określeniu wizji, misji, priorytetów rozwojowych, celów strategicznych 
i operacyjnych oraz ustaleniu kosztów i źródeł ich finansowania. Wdrażanie 
oznacza ustalenie harmonogramu realizacji strategii oraz rozdzielenie kompe-
tencji wykonawczych. Etap kontroli wymaga zastosowania instrumentów służą-
cych do mierzenia skuteczności podjętych działań.  

Nie tylko planowanie ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego JST, 
ale także planowanie rozwoju każdej poszczególnej sfery i dziedziny życia spo-
łecznego czy gospodarczego wymaga zastosowania określonych procedur pla-
nistycznych, w tym przeprowadzenia kompleksowej diagnozy, a następnie wy-
boru optymalnych metod planowania oraz narzędzi wdrażania i monitorowania 
rezultatów. Zgodnie z Ustawą z dnia 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju, każda JST zobowiązana jest do uwzględnienia w planach swojego 
rozwoju społeczno-gospodarczego celów i działań służących rozwojowi kultury 
fizycznej. We wszystkich strategiach rozwoju JST znajdują się zapisy dotyczące 
wspierania rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i turystyki ak-
tywnej, jednak tylko nieliczne uznają sport i rekreację za jeden ze strategicz-
nych kierunków rozwoju.  Niektóre władze samorządowe dają wyraz swojej 
szczególnej troski o aktywność fizyczną mieszkańców przez opracowanie od-
rębnej strategii (tzw. sektorowej) rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 
Poświęcenie miejsca sprawom sportu i rekreacji w ogólnej strategii rozwoju 
JST czy opracowanie strategii sektorowej nie wystarczają do osiągnięcia sukce-
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su w tym obszarze. Sukces strategii gwarantuje jedynie jej doskonałe sformu-
łowanie oraz perfekcyjna realizacja (rys. 2). 
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Rys. 1. Schemat planowania strategicznego 

Źródło: [Guesnier, 1993]. 
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Rys. 2. Rezultaty jakości identyfikacji i realizacji strategii 

Źródło: [Zarządzanie strategiczne..., 2001, s. 84]. 
 
 
Czynnikami decydującymi o skuteczności strategii dotyczącej sportu i re-

kreacji są [Gospodarka lokalna..., 1999; Zmyślony, 2008; Kupiec, 2004; Kla-
sik, Kuźnik, 1998]: 

a) w fazie konstruowania strategii: 
– wybór właściwej metody opracowywania strategii rozwoju sportu 

i rekreacji, 
– dobór właściwych uczestników procesu konstruowania strategii, 
– przywództwo i instytucjonalizacja procesu konstrukcji strategii, 
– poprawność metodologiczna i trafność diagnozy,  
– trafność i poprawność strategicznego wyboru priorytetów i celów, 
– stosowanie zasady zarządzania zorientowanego na mieszkańca; 

b) w fazie wdrażania i monitorowania strategii: 
– wybór właściwych narzędzi realizacji celów, 
– efektywność struktur zarządzania procesem wdrażania strategii, 
– pełna identyfikacja „bezpośrednich wykonawców” z celami i dzia-

łaniami przewidzianymi w strategii,    
– wybór właściwych metod i narzędzi monitorowania oraz ewen-

tualnego modyfikowania celów i działań (tabela 2). 
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Tabela 2 

Planowanie strategiczne rozwoju sportu i rekreacji  
w jednostkach samorządu terytorialnego 

Diagnoza 
przedmiot  

lub podmiot analizy niektóre miary lub wskaźniki 

Sytuacja demograficzna np. liczba ludności, struktura demograficzna, przyrost natural-
ny, prognoza demograficzna dla JST 

Poziom aktywności fizycz-
nej mieszkańców 

np. częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej, prefe-
rowane formy, wskazywane przyczyny braku aktywności 
fizycznej 

Infrastruktura sportowa i re-
kreacyjna 

np. liczba obiektów i urządzeń, liczba/powierzchnia obiektów  
i urządzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba obiek-
tów i urządzeń w rozmaitych „przekrojach” (baza szkolna, 
baza dla sportu profesjonalnego, baza „ogólnodostępna”), 
powierzchnia terenów „zielonych”, rekreacyjnych 

Poziom rozwoju sportu pro-
fesjonalnego 

np. liczba klubów, liczba zawodników w poszczególnych 
kategoriach, osiągnięcia (liczba medali, pozycje w rankingach) 

Poziomu rozwoju sportu  
dla wszystkich  

np. liczba stowarzyszeń kultury fizycznej, liczba członków 

Kadry sportu i rekreacji  np. liczba trenerów, instruktorów, nauczycieli, system kształcenia, 
wynagrodzenie kadr kultury fizycznej, ich satysfakcja z pracy 

Potrzeby w zakresie aktyw-
ności fizycznej  

np. preferowane formy sportu i rekreacji, odczuwane braki  
w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w zakresie 
oferty sportowo-rekreacyjnej 

Poziom zadowolenia z ofer-
ty sportowo-rekreacyjnej  

np. ceny usług sportowo-rekreacyjnych, dostępność usług, 
jakość obsługi, liczba imprez w ciągu roku, miesiąca, atrakcyj-
ność imprez 

Pozostałe czynniki wewnę-
trzne 

np. dochody ludności, wykształcenie, poziom bezrobocia, 
wskaźniki obrazujące zdrowotność mieszkańców 

Czynniki zewnętrzne JST np. wskaźniki charakteryzujące trendy i tendencje w zakresie 
sportu i rekreacji, wskaźniki obrazujące pozycję konkurencyj-
ną JST, regulacje prawne  

Projektowanie 
ustalenie lub pozyskanie uszczegółowienie 

Wizja, misja docelowy wizerunek JST w sferze sportu i rekreacji  
Priorytety oraz wykonalne  
i mierzalne cele strategiczne  
i operacyjne 

w obszarze sportu profesjonalnego, sportu szkolnego, sportu 
powszechnego i rekreacji, infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej   

Rzeczywiste (mierzalne, 
możliwe do poniesienia) 
koszty związane z realizacją 
strategii 

poziom kosztów inwestycyjnych, organizacyjnych i innych, 
ustalenie kosztów na poszczególne cele, zadania, okresy cza-
sowe itp.   
 

Realne źródła finansowania np. budżet JST, kredyty, środki unijne, dotacje rządowe, kapi-
tał prywatny 

Akceptacja strategii społeczeństwo (opinia publiczna), podmioty gospodarcze, 
instytucje, media, itp. 
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Wdrażanie 
ustalenie uszczegółowienie 

Wykonalny harmonogram 
działań 

ustalenie ram czasowych realizacji strategii, poszczególnych 
celów, monitoringu 

Zakres kompetencji i odpo-
wiedzialności 

ustalenie zadań i kompetencji struktur gminnych, partnerów 
(organizacje i stowarzyszenia sportowe, placówki oświatowe, 
uczelnie, firmy itp.) 

Sposób upowszechniania 
strategii 

komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

Kontrola 
oceniany aspekt przykładowe wskaźniki (analiza zmian) 

Poziom aktywności fizycz-
nej mieszkańców 

odsetek osób deklarujących podejmowanie aktywności fizycz-
nej, częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej, odse-
tek osób deklarujących brak aktywności fizycznej, liczba 
członków stowarzyszeń sportowych, liczba osób biorących 
udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych 

Poziom sportu profesjonal-
nego 

liczba klubów, liczba medali, liczba zawodników ćwiczących 
w klubach, liczba sportowców/drużyn z terenu JST zajmują-
cych wysokie pozycje w rankingach sportowych 

Tempo rozwoju bazy spor-
towo-rekreacyjnej 

liczba obiektów i urządzeń, liczba/powierzchnia obiektów  
i urządzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Kadry sportu i rekreacji liczba instruktorów, liczba trenerów, poziom wynagrodzenia 
kadr sportowo-rekreacyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Przykładem prowadzonych w artykule rozważań są konkretne strategie 

rozwoju JST największych polskich miast: Warszawy, Wrocławia, Krakowa, 
Poznania i Łodzi1. 

Stolica Polski opiera swój rozwój społeczno-gospodarczy na założeniach 
sformułowanych w dokumencie Strategia rozwoju miasta stołecznego Warsza-
wy do 2020 roku, przyjętym Uchwałą Rady Miasta 24 listopada 2005 roku. 
Realizacja nakreślonej w strategii wizji i misji opiera się na pięciu celach strate-
gicznych i 21 celach operacyjnych. Sprawom sportu i rekreacji poświęcono 
w tym dokumencie relatywnie niewiele miejsca, nie są również „samodziel-
nym” celem, lecz jedynie „składowymi” dwóch celów operacyjnych. Z analizy 
Strategii rozwoju Warszawy wynika, że władze miasta skoncentrowały się na 
rozwoju bazy sportowej i organizacji wielkich imprez sportowych. Dopiero 
                                                           

1  Strategia rozwoju miasta Krakowa; Program rozwoju oraz promocji sportu i rekreacji 
w Krakowie na lata 2007–2011; Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030; Strategia roz-
woju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku; Strategia rozwoju sportu w Warszawie do 
2020 roku; Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie na lata 2007–
2015; Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus. 
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w październiku 2010 roku Rada Miasta Warszawy przyjęła dokument Strategia 
rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020, obszerniej (w porównaniu ze strate-
gią) precyzujący działania władz samorządowych stolicy wobec tej sfery życia 
społecznego i uznający za najważniejsze cele rozwoju wychowanie fizyczne 
dzieci i sport szkolny, sport jako formę aktywności fizycznej mieszkańców, 
szkolenie i współzawodnictwo sportowe, kształcenie i doskonalenie kadry tre-
nerskiej oraz budowę i modernizację infrastruktury sportowej.  

Wrocław opiera swój rozwój społeczno-gospodarczy na założeniach sfor-
mułowanych w dokumencie Strategia –  Wrocław w perspektywie 2020 plus, 
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia 6 lipca 2006 roku. Strategia 
koncentruje się na opisaniu pożądanych zmian cywilizacyjnych przez „wskaza-
nie kierunków, w których Wrocław powinien się zmieniać, w zależności od 
wyzwań, którym trzeba będzie sprostać i atutów, które można w tym celu wy-
korzystać”. Sprawy kultury fizycznej (tylko rekreacja, sport, turystyka) poru-
szano w tak zwanych obszarach: Ludzie, Wspólnoty i Przestrzeń. W obszarze 
Ludzie podkreślono konieczność stworzenia mieszkańcom Wrocławia warun-
ków do fizycznego i psychicznego odprężenia przez sport i rekreację. W per-
spektywie Wspólnot podkreślono konieczność wspierania rozwoju organizacji 
czasu wolnego oraz objęcia mecenatem studenckiej rekreacji i sportu. Zdecy-
dowanie najwięcej miejsca poświęcono sprawom rozwoju kultury fizycznej 
w obszarze Przestrzeń, wskazując, że Wrocław powinien być między innymi 
miastem bogatym w imprezy, o bezpiecznej przestrzeni rekreacyjnej, zapewnia-
jącym młodzieży dostęp do sportu wyczynowego, miastem „powracającym” 
nad Odrę.  

Strategiczne planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa zna-
lazło wyraz w dokumencie Strategia rozwoju Krakowa, przyjętego do realizacji 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa 13 kwietnia 2005 roku. Kultura fi-
zyczna (sport, rekreacja, turystyka) jest dla władz Krakowa jednym ze strate-
gicznych kierunków rozwoju, co znajduje wyraz w ujęciu jej w jednym z celów 
strategicznych (cel III. Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach 
kultury, nauki i sportu). Cel ten świadczy o tym, jak niezwykle ważne dla roz-
woju miasta jest tworzenia warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej i re-
kreacji. Priorytetowe działania na rzecz realizacji tak sformułowanego celu 
skupiają się na inwestycjach sportowych (obiekty spełniające wymogi między-
narodowych organizacji sportowych), modernizacji stadionów i hal sportowych, 
tworzeniu miejsc do wypoczynku i rekreacji oraz szkoleniu kadr. Opracowano 
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programy sektorowe, w tym Program rozwoju oraz promocji sportu i rekreacji 
w Krakowie na lata 2007–2011. Dokument ten jest podstawą do realizacji zało-
żonych w strategii celów, ponieważ wskazuje kompleksowo priorytetowe ob-
szary i działania związane z rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej 
w Krakowie, harmonogram działań, jednostki odpowiedzialne za poszczególne 
działania, źródła finansowania oraz wskaźniki służące do monitorowania sku-
teczności podejmowanych działań. 

Podstawowym dokumentem ustalającym kierunki długofalowego rozwoju 
Poznania jest Strategia rozwoju miasta Poznania do 2030 roku, przyjęta 
uchwałą Rady Miejskiej 11 maja 2010 roku. Poznań, podobnie jak Kraków, 
opiera swój rozwój społeczno-gospodarczy na sporcie i rekreacji, czego wyra-
zem jest zwrócenie uwagi w jednym z celów strategicznych na konieczność 
zwiększenia znaczenia miasta jako ośrodka sportu2. Sposób realizacji tego celu 
precyzują aż 3 programy: Aktywny wypoczynek w Poznaniu (program nr 3), 
Rzeka w mieście (program nr 14) oraz Sportowy Poznań (program nr 15). Spo-
śród wielu przewidzianych w programach zadań szczególny nacisk położono na 
rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, rewitalizację przestrzeni mia-
sta na potrzeby rekreacji ruchowej, aktywność w staraniach o organizację mię-
dzynarodowych imprez sportowych oraz wykreowanie wizerunku Poznania 
jako międzynarodowego ośrodka sportu.  

Łódź opiera strategię swojego długofalowego rozwoju na dokumencie 
Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie, którego 
głównym celem jest zwiększenie potencjału rozwojowego miasta i regionu 
sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Klaster polega na integracji 
przestrzennej i funkcjonalnej przedsiębiorstw w ramach danej branży przemysłu 
lub spokrewnionych branż, powiązanych uzupełniającą strukturą naukową i po-
lityczną. Analiza dokumentu dowodzi, że strategia rozwoju Łodzi opiera się na 
rozwoju przedsiębiorczości, pozyskaniu wielkich inwestorów oraz poprawie 
atrakcyjności miasta. W dokumencie tym nie poruszono zagadnień związanych 
z długofalowymi planami samorządu rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekrea-
cji na terenie miasta. Dokumentem, w którym planuje się działania w zakresie 
kultury fizycznej, jest Wieloletni program inwestycyjny miasta Łodzi, przyjęty 
Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 4 lutego 2004 roku. W programie tym prze-
                                                           

2  Kraków, Poznań to jedyne spośród wielkich miast Polski (tj. liczących ponad 500 tys. 
mieszkańców), które opierają swoją strategię na rozwoju sportu i rekreacji (sport i rekreacja 
umieszczono na poziomie celu strategicznego). 
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widziano zainwestowanie ponad 120 mln zł w rozwój bazy sportowo-rekrea-
cyjnej Łodzi, w tym na budowę sztucznego lodowiska, modernizację pięciu 
basenów przyszkolnych oraz budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowi-
skowej. Nie jest to jednak dokument o charakterze strategicznym lub nawet 
operacyjnym, ale wyłącznie informacyjnym dla członków Rady Miasta. 

Analiza dokumentów o charakterze strategii (ogólnej lub sektorowej)  
i sformułowanych w nich zapisów dotyczących sportu i rekreacji kilkunastu 
innych jednostek samorządowych pozwala na sformułowanie następujących 
uwag i wniosków3:  

a) strategie są najczęściej opracowywane samodzielnie (zespół urzędni-
ków) z uwzględnieniem konsultacji ekspercko-społecznych lub meto-
dą społeczno-ekspercką (głównie tzw. strategie sektorowe); 

b) przeprowadzane na potrzeby strategii badania i analizy są często dość 
pobieżne, ograniczają się do scharakteryzowania wielkości i struktury 
bazy sportowo-rekreacyjnej, ustalenia liczby klubów, liczby ćwiczą-
cych, wydatków z budżetu JST na kulturę fizyczną i sport; bardzo 
rzadko przeprowadzane są celowe badania mieszkańców; 

c) pobieżność etapu diagnostycznego stawia pod znakiem zapytania traf-
ność wyboru priorytetów i ustalenia drzewa celów; 

d) w diagnozach często wykorzystywana jest „uproszczona” metoda 
SWOT, na której podstawie niemożliwe jest poprawne podsumowanie 

                                                           
3  Analizie poddano wybrane strategie rozwoju ogólnego oraz wybrane strategie rozwoju 

sportu, szczególnie strategie powiatów oraz miast Wielkopolski: Strategię rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku; Strategię rozwoju sportu i rekreacji w powiecie wrzesińskim na 
lata 2005–2012; Strategię rozwoju powiatu jarocińskiego na lata 2007–2013; Plan rozwoju lokal-
nego powiatu wągrowieckiego na lata 2006–2015; Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego 
powiatu pilskiego na lata 2007–2015; Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu czarn-
kowsko-trzcianeckiego na lata 2011–2020; Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu 
złotowskiego na lata 2007–2013; Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu chodzie-
skiego na lata 2011–2020; Plan rozwoju lokalnego powiatu poznańskiego na lata 2007–2013; 
Plan rozwoju lokalnego powiatu międzychodzkiego na lata 2004–2013; Strategię zrównoważo-
nego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego; Strategię rozwoju miasta Leszna; Strategię rozwoju 
Konina 2007–2015; Strategię zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz; Strategię rozwoju tury-
styki i sportu w gminie Wolsztyn na lata 2008–2018; Strategię rozwoju sportu i rekreacji w mie-
ście i gminie Grodzisk Wlkp. na lata 2008–2017oraz strategie wybranych innych JST, w tym: 
Strategię rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009–2015; Strategię rozwoju sportu w wojewódz-
twie śląskim do 2020 roku; Strategię rozwoju sportu w Starachowicach w latach 2009–2015; 
Program rozwoju sportu i kultury fizycznej w powiecie nowodworskim na lata 2008–2013; Stra-
tegię rozwoju kultury fizycznej w Pabianicach do 2015 roku; Strategię rozwoju sportu w gminie 
Gniewino w latach 2005–2015; Strategię rozwoju Gdańska do roku 2015; Strategię rozwoju 
województwa mazowieckiego do roku 2020; Strategię rozwoju województwa małopolskiego na 
lata 2007–2013; Strategię rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2020. 
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tego etapu i określenie sytuacji wewnętrznej oraz pozycji konkuren-
cyjnej JST; 

e) cele strategiczne i operacyjne są formułowane bez wskazania sposo-
bów ich monitorowania i ewaluacji rezultatów (brak lub niepełna licz-
ba wskaźników realizacji); 

f) często brakuje harmonogramu realizacji poszczególnych celów i zadań 
oraz delegacji odpowiedzialności; 

g) wysoki poziom ogólności lub brak wskazania źródeł finansowania 
działań. 

 
 

Zakończenie 

 
Z porównania praktyki opracowywania strategii rozwoju sportu i rekreacji 

(kultury fizycznej) w jednostkach samorządu terytorialnego z teoretycznymi 
zasadami planowania strategicznego wynika, że władze samorządowe, a często 
także działający na ich zlecenie eksperci wciąż jeszcze powinni się doskonalić 
w tym zakresie. Pomimo kilkunastoletniego już stosowania tych procedur  
(od okresu transformacji ustrojowej) nadal w strategiach pojawiają się niedo-
ciągnięcia i błędy, utrudniające trafną diagnozę lub właściwe formułowanie 
priorytetów i celów. Wiele jednostek samorządu terytorialnego ma jednak bar-
dzo dobrze opracowane strategie rozwoju, dające bardzo duże prawdopodobień-
stwo realizacji celów i osiągnięcie sukcesu.  
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SPORT AND RECREATION IN THE STRATEGIES  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF LOCAL GOVERNMENT UNITS 

 
 

Summary 
 
Providing the citizens with the possibility to exercise the right to use various 

forms of physical culture in the place of residence is a task of each regional and local 
self-government and, like other tasks, requires planning procedures. Strategic planning 
is used for such a development of the future of a given territorial unit to ensure the best 
possible quality of life to its residents. Its significant determinant is the possibility of 
attractive filling of leisure time by sport and recreation. The analysis of strategic deve-
lopment plans of selected Polish regions and districts shows that their authorities give 
an important weight to efficient management of physical culture development but they 
often commit mistakes in the process of planning.  
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TURYSTYKA SPORTOWA  
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH  

SPORTU I TURYSTYKI 
 
 
 

Wstęp 

 
Szeroko definiowana turystyka sportowa obejmuje wszystkie formy ak-

tywnego i biernego zaangażowania się w sportową aktywność poza miejscem 
zamieszkania i pracy, która ma charakter zorganizowany lub nie, a motywy 
dotyczą ekonomicznych lub pozaekonomicznych powodów [Standeven, Knop, 
1999]. O tym, czy uczestnictwo w turystyce sportowej ma charakter bierny, czy 
czynny decydują główne motywy tego typu podróżowania. W zależności od 
tego, czy są to motywy sportowe lub turystyczne, T. Robinson i S. Gammon 
[2004] grupują uczestników w tak zwanej sportowej turystyce bądź turystyce 
sportowej. Jedni do uczestnictwa będą bardziej motywowani przez sport, inni 
przez turystykę. Jednak na wszystkich uczestników w „sporcie i turystyce” będą 
oddziaływać zarówno elementy typowo sportowe, jak i turystyczne (rys. 1). 

W ostatnich latach tylko niektórzy krajowi badacze fragmentarycznie pró-
bowali opisać zjawisko turystyki sportowej [Hadzik, 2008; 2010; Hadzik, Szro-
mek, 2010; Klisiński, 2005; Krawczyk, 2006; Wojdakowski, Krawczyński, 
2009; 2008]. Na uwagę zasługuje opracowanie M. Lenartowicza [2001], który 
podkreśla związki sportu z turystyką głównie przez pryzmat jej różnych form, 
w tym podróży w celach realizacji turystyki aktywnej. J. Klisiński [2005] poka-
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zuje znaczenie usług turystyki sportowej na rynku, dostrzegając potencjał roz-
wojowy tego typu aktywności turystycznej.  
 
 
 SPORT TURYSTYKA 

SPORTOWA TURYSTYKA TURYSTYKA SPORTOWA 

Bierny (kibice) 
lub aktywny 
(sportowcy) 
udział gości  

w sportowym 
wydarzeniu 

 

Głównie 
aktywny 

rekreacyjny 
udział gości 
w sporcie 
(rekreacji) 

Turyści zajmujący 
się aktywnością 

sportowo- 
-rekreacyjną  

w sposób 
przypadkowy, 

nieistotny 

Turyści, dla których 
uczestnictwo bierne  

lub aktywne w sporcie,  
lub rekreacji stanowi 
dodatkowy, ale nie 

najważniejszy element 
wyjazdu turystycznego 

Olimpiady, 
mistrzostwa 
świata, 
Europy  
w piłce 
nożnej 

Wędrówki, 
wspinaczki  

w Himalajach, 
Nepalu, 

jazda na nartach  
w Alpach, maratony 

(np. nowojorski, 
warszawski), 

spływy kajakowe, 
rajdy rowerowe, 
rejsy żeglarskie 

Kategoria jest otwarta do 
interpretacji i zawiera 

wszelkie rodzaje 
aktywności i urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, 
które turyści mogą napotkać 

przypadkowo podczas 
swojego pobytu, a jednak 

nie są niezbędne w ich 
pobycie i podróży 

turystycznej  

Aktywność sportowo- 
-rekreacyjna głównie 

widoczna podczas 
wakacji i urlopów. 

Aktywność tę 
wykorzystują kluby 

fitnessu, obiekty 
wellness, pola golfowe, 

siłownie, boiska, 
baseny w/przy hotelach 

Przykłady uczestnictwa w sporcie i turystyce 

 
 
Rys. 1. Związek sportu z turystyką a typy uczestników 

Źródło: opracowanie na podstawie [Standeven, Knop, 1999, s. 12; Robinson, Gam-
mon, 2004, s. 221–233]. 

 
 
W ostatnich latach odbyło się w Polsce kilka ważnych imprez sportowych 

o zasięgu europejskim (Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn − 2009; 
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet – 2009), a w 2012 roku plano-
wana jest współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Jest to możliwe 
w związku z rozwojem infrastruktury sportowej. Jednocześnie imprezy te de-
terminują rozwój infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego.  
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Na tym tle rodzi się pytanie, będące jednocześnie celem opracowania, czy 
turystyka sportowa jest uwzględniana w krajowych i regionalnych strategiach 
rozwoju sportu i turystyki (na przykładzie województwa śląskiego)? Chcąc 
uzyskać odpowiedź na to pytanie, analizie poddano 3 krajowe dokumenty stra-
tegiczne: 

– Strategię rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, dokument rządowy, 
Warszawa 2007, 

– Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty 
przez Radę Ministrów 26 września 2008 roku, 

– Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, 
dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej, War-
szawa 2008. 

Z turystyką i sportem w województwie śląskim związane są następujące 
strategie: 

– Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000–2015, uchwała 
nr I/24/1/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 września 
2000 roku, 

– Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–
2013, opracowanie badawczo-rozwojowe wykonane na zlecenie Zarzą-
du Województwa Śląskiego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Hand-
lową w Katowicach, Katowice 2004, 

– Strategia rozwoju sportu w województwie śląskim do roku 2020. Zało-
żenia programowe, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice 2011. 

Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, Polskiej Organizacji Turystyki oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. 

 
 

1. Turystyka sportowa w krajowych strategiach sportu i turystyki  

 
W dokumencie rządowym Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015 w ob-

szarze priorytetowym „I. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności”, za 
cel przyjęto tworzenie i rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych. 
Można tam odnaleźć treści związane z problematyką turystyki sportowej, czyli 
„wspieranie procesów powstawania lokalnych i regionalnych produktów tury-
stycznych”, w szczególności przedsięwzięcia związane z organizacją piłkar-
skiego Euro 2012. Działania te powinny mieć charakter komplementarny, 
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uwzględniający współpracę wielu podmiotów, zwłaszcza administracji publicz-
nej. W analizowanym obszarze można dostrzec postulat opracowania regional-
nych, kierunkowych planów rozwoju produktów turystycznych, w szczególno-
ści uwzględnienia przewidywanych zmian wzorców konsumpcji podczas takich 
przedsięwzięć sportowych, jak piłkarskie mistrzostwa Europy (działanie „I.1.5. 
Stworzenie systemu monitorowania i dostosowywania produktów turystycz-
nych do potrzeb rynku”). 

Rozwój turystyki, w tym także sportowej, uzależniony jest od infrastruktu-
ry danego obszaru. W analizowanej strategii rozwoju turystyki w obszarze prio-
rytetowym pierwszym jest cel „I.2. Rozwój infrastruktury turystycznej”. Pod-
kreśla się w nim nie tylko istotne znaczenie infrastruktury typowo turystycznej, 
ale także sportowej i rekreacyjnej. Oprócz infrastruktury bezpośrednio związa-
nej z turystyką − bazy noclegowo-gastronomicznej i transportowej, konieczny 
jest także rozwój bazy dla imprez sportowych i działalności rekreacyjnej, co 
przyczyni się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości turystycznej. 
Inwestycje sportowe w turystyce wzbogacają produkt, a często usługi z wyko-
rzystaniem tego typu infrastruktury decydują o konkurencyjności turystycznej 
regionu.  

Potwierdzeniem możliwości uzupełnienia produktu turystycznego ofertą 
sportową są działania związane z celem operacyjnym „I.3. Integracja produktów 
i oferty turystycznej regionów”. Wzajemne związki między sportem a turystyką 
można dostrzec podczas imprez sportowych o międzynarodowym zasięgu. Mu-
szą je poprzedzić odpowiednie inwestycje sportowe, w tym budowa wielofunk-
cyjnych hal sportowych, stadionów oraz infrastruktury hotelowo-gastronomicz-
nej i transportowej. Według M. Danielsa [2005] tego typu imprezy oprócz pre-
stiżu i promocji miejscowości lub regionu pozwalają uzyskać różne efekty spo-
łeczno-ekonomiczne.  

Bezpośrednie odniesienie do turystyki sportowej można odnaleźć w celu 
operacyjnym „I.4. Rozwój wiodących typów turystyki”. Dotyczy on markowe-
go produktu polskiej turystyki „turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistycz-
na”. Ten typ turystyki oprócz turystyki uzdrowiskowej, medycznej i rehabilita-
cyjnej obejmuje także turystykę aktywną i kwalifikowaną [Merski, Warecka, 
2009]. Zgodnie z przytoczonymi poglądami J. Standevensa i P. De Knopa, 
wszystkie te rodzaje turystyki należą do turystyki sportowej.  

W strategii podkreśla się, że uwzględnienie sportu i rekreacji w aktywno-
ści turystycznej może doprowadzić do upowszechnienia idei sportu dla wszyst-
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kich. Z kolei w ujęciu przestrzennym sport i rekreacja pozwalają bezpośrednio 
łączyć ofertę turystyczną terenów wiejskich z terenami zurbanizowanymi w ra-
mach określonego produktu turystycznego. Ponadto dostrzega się znaczenie 
wielkich wydarzeń sportowych dla promocji turystyki aktywnej i zdrowego 
stylu życia polskiego społeczeństwa. Podkreśla się, że działania na poziomie 
lokalnym i regionalnym, wsparte pracami administracji publicznej, pozwolą na 
jednoczesny rozwój turystyki i sportu. 

Podobnie jak w obszarze priorytetowym „I. Produkt turystyczny o wyso-
kiej konkurencyjności”, także w obszarze „II. Rozwój zasobów ludzkich na 
rzecz rozwoju turystyki” dostrzeżono problematykę turystyki sportowej. Kwali-
fikacje i umiejętności zawodowe w turystyce należą do jednych z głównych 
uwarunkowań rozwoju usług turystycznych o wysokiej jakości. W strategii 
podkreślono znaczenie przygotowania i skoordynowania kadr do obsługi wiel-
kich wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym zwłaszcza piłkarskich mi-
strzostw Europy. Łączy się to zarówno z profesjonalnymi kadrami, jak i wolon-
tariuszami, którzy powinni być przeszkoleni do obsługi określonego typu tury-
sty – kibica sportowego. 

Rozwój usług turystycznych wiąże się również z odpowiednim marketin-
giem. W obszarze priorytetowym „III. Wsparcie marketingowe” dostrzega się 
potrzebę stworzenia systemu marketingu turystycznego. Wzmocniłoby to prze-
kaz promocyjny organizowanych w Polsce wielkich imprez sportowych, a to 
pośrednio wpłynęłoby na ruch turystyczny. Według strategii powinno się to 
wyrażać w nasileniu kampanii promocyjnych, przygotowaniu specjalnych wy-
dawnictw tematycznych, organizowaniu ukierunkowanych podróży studyjnych, 
systematycznej obecności na targach turystycznych oraz współpracy z organiza-
torami imprez turystycznych. Chodzi oto, żeby nowe produkty turystyczne typu 
wielkie wydarzenia kulturalno-sportowe znalazły się w katalogach zagranicz-
nych biur podróży. Jednym z narzędzi wsparcia marketingowego rozwoju ko-
mercjalizacji produktu wydarzenie sportowe jest stworzenie odpowiednich sys-
temów informacji turystycznej oraz nowoczesnych usług informacyjnych włą-
czonych do systemów międzynarodowych. 

Ostatni obszar priorytetowy cytowanej strategii, czyli „IV. Kształtowanie 
przestrzeni turystycznej”, również zawiera treści, które można powiązać z roz-
wojem turystyki sportowej. Utrzymanie atrakcyjności turystycznej jest warun-
kowane przestrzeganiem zasady ładu przestrzennego, która przejawia się wie-
lowymiarowo. Jednym z nich jest wymiar zdrowia środowiskowego, opartego 
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na naturalnych elementach krajobrazowych i przyrodniczych. Wymiar ten jest 
ważny zwłaszcza dla rozwoju plenerowych, aktywnych form turystyki, na 
przykład pieszej, kajakowej, żeglarskiej. 

Dla rozwoju turystyki sportowej typu wielkie wydarzenie kulturalno-spor-
towe niezwykle ważny jest rozwój sieci komunikacyjnej. Odniesienie do tego 
można dostrzec w celu operacyjnym „IV. zwiększanie dostępności turystycznej 
regionów przez rozwój transportu”. Dostępność komunikacyjna miejscowości 
turystycznych należy do głównych elementów poprawy konkurencyjności pol-
skich produktów turystycznych. Niewątpliwie powodzenie Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej, organizowanych przez Polskę i Ukrainę, będzie zależeć od 
rozwoju drogowych, kolejowych i lotniczych szlaków komunikacyjnych. Po-
winny one umożliwić nie tylko dojazd do stadionów, ale także do innych, ty-
powo turystycznych atrakcji. 

W Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 również zawarto treści 
pośrednio związane z turystyką sportową. Widoczne jest to w priorytecie  
„III. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”. Założono w nim poszuki-
wanie optymalnych warunków do dalszego rozwoju budownictwa obiektów 
sportowych. Jednym z ważniejszych działań ma być zwiększenie możliwości 
wykorzystania obiektów do realizacji dużych imprez widowiskowych. Ma się to 
odbywać przez: 

– inwestycje remontowo-modernizacyjne,  
– tworzenie systemów monitoringu na stadionach, 
– budowę obiektów specjalistycznych umożliwiających organizację du-

żych imprez sportowych. 
Bezpośrednie odniesienie do różnych form turystyki sportowej można odnaleźć 
także w trzecim, ważnym krajowym dokumencie: Marketingowa strategia Pol-
ski w sektorze turystyki na lata 2008–2015. W strategii tej do markowych pro-
duktów turystycznych związanych z aktywnymi i biernymi formami turystyki 
sportowej zaliczono: 

1. Turystykę w miastach i kulturową, która obejmuje zorganizowane i in-
dywidualne podróże w celu zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytkowych 
(historycznych i kulturalnych) oraz uczestnictwo w imprezach sportowych 
i kulturalnych. W rozwoju tego typu produktu chodzi oto, aby podczas tak zwa-
nych city break, czyli krótkich pobytów grupowych i indywidualnych kibiców, 
nie zapomnieć o innych atrakcjach kulturowych niż tylko sportowe.  
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2. Turystykę rekreacyjną, aktywną i specjalistyczną, realizowaną w celu 
regeneracji sił psychofizycznych, uwzględniającą obszerny zakres aktywności 
rekreacyjnej wykorzystującej walory środowiska naturalnego (góry, jeziora, 
rzeki, wybrzeże). Ponadto tego typu turystyka obejmuje imprezy turystyki spe-
cjalistycznej (tzw. kwalifikowanej) oraz wyjazdy wypoczynkowe i uzdrowi-
skowe.  
W strategii tej można podać przykłady produktów zaliczanych do biernych lub 
aktywnych form turystyki sportowej. Pierwsze z nich to pobyty typu city break 
oraz imprezy sportowo-wypoczynkowe. Przykładem aktywnych form szeroko 
rozumianej turystyki sportowej są „pobyty specjalistyczne: aktywne, polowania, 
wędkarstwo, kajakarstwo, SPA”. Zdaniem autorów strategii, obydwie formy 
turystyki mają średni poziom ważności, jednak wysoką perspektywę wzrostu.  

 
 

2. Turystyka sportowa w strategiach turystyki i sportu województwa śląskiego 

 
W Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013 

zawarto cel strategiczny „Rozwój produktu markowego − turystyka rekreacyj-
na, aktywna i specjalistyczna”. Koresponduje on ze Strategią rozwoju woje-
wództwa śląskiego na lata 2000–2015, w szczególności z jej celem „Zróżnico-
wanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekrea-
cji”. Obejmuje działania dotyczące: 

– „stworzenia regionalnej sieci ośrodków turystyki i rekreacji, 
– promocji systemu rekreacji wewnątrz regionu, 
– renowacji i utworzenia systemu szlaków pieszych, 
– poprawy standardu istniejącej bazy instytucjonalnej sportowej i rekrea-

cyjnej, 
– stworzenia zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania wolnego czasu, 
– turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania zbiorników wodnych, 
– wspierania budowy rekreacyjnych tras rowerowych i konnych, 
– zwiększenia liczby obiektów sportowych i ośrodków rekreacji, 
– wykorzystania wód geotermalnych do celów rekreacyjnych”. 
„Rozwój produktu markowego − turystyka rekreacyjna, aktywna i specja-

listyczna”, ujęty w Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 
2004–2013, obejmuje różnorodne cele kierunkowe, w tym: 
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1. „Wzrost znaczenia turystyki pieszej” − wymaga to dobrze oznakowa-
nych szlaków, ma potencjał rozwojowy, zwłaszcza na obszarze Beskidów i Wy-
żyny Krakowsko-Częstochowskiej.  

2. „Rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego” − koncentruje się na 
ośrodkach w Beskidach i częściowo Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.  

3. „Utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego” − 
należy do najbardziej polecanych zimowych form turystyki aktywnej ze wzglę-
du na jej efekty zdrowotne.  

4. „Rozwój i popularyzowanie górskiej turystyki rowerowej” − może się 
rozwijać w zasadzie na większości terenów województwa, jednak pod warun-
kiem inwestycji w szlaki rowerowe.  

5. „Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej” − łączy  
aktywność psychofizyczną z poznaniem terenu, można ją uprawiać na większo-
ści obszaru województwa śląskiego, w tym szczególnie w terenie leśnym oraz 
przy dojazdach do różnych atrakcji turystycznych.  

6. „Wspieranie rozwoju turystyki wodnej” − należy do podstawowych 
produktów turystycznych województwa śląskiego. Jedną z form jest turystyka 
żeglarska. Ponadto możliwy jest rozwój turystyki kajakowej.  

7. „Rozwój i upowszechnianie turystyki konnej” − potencjalnie na więk-
szej części Górnego Śląska są możliwości rozwoju tej formy turystyki aktyw-
nej. Należy podkreślić, że przez województwo śląskie przebiegają liczne szlaki 
jeździeckie.  

8. „Utworzenie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych i in-
nych” − forma ta jest rozwijana w bardzo różnorodnych postaciach, na przy-
kład: wspinaczki skałkowej, jaskiniowej, szybownictwa i lotnictwa, paralotniar-
stwa, jazdy samochodami terenowymi oraz czterokołowymi motocyklami  
(quadami), szkoły przetrwania (survival), paintballu oraz biegów na orientację.  

9. „Utworzenie produktu markowego – śląska turystyka uzdrowiskowa 
i zdrowotna”. 
Według niektórych koncepcji formy zaliczane do turystyki sportowej wchodzą 
w zakres takich pojęć, jak „turystyka kwalifikowana”, „turystyka aktywna” czy 
„turystyka przygodowa” [Merski, Warecka, 2009; Sonelski, 2008]. 

W Strategii rozwoju sportu w województwie śląskim zwrócono uwagę na 
funkcje sportu, czyli na promocję regionu, gospodarkę, społeczeństwo obywa-
telskie i zdrowie. Ważnego znaczenia turystyki sportowej należy upatrywać 
głównie w wykorzystaniu jej do promocji regionu i jego poszczególnych miast. 
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Innym, ważnym elementem wpływającym na promocję przez sport są obiekty 
sportowe, takie jak Stadion Śląski w Chorzowie czy hala „Spodek” w Katowi-
cach. Są one znane zarówno w kraju, jak i na świecie z organizacji imprez 
o wysokiej randze. Obiekty te mogą gościć uczestników nie tylko imprez spor-
towych, ale także różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Umożliwia to szero-
ką prezentację regionu, jego walorów, potencjału organizacyjnego. Sport, wy-
darzenia sportowe, odpowiedni standard infrastruktury sportowej wpływają na 
wizerunek regionu. Promocja i budowanie wizerunku przez sport może być 
również ważne dla inwestorów i podmiotów gospodarczych w regionie. Wielkie 
wydarzenia, interesująca oferta spędzania wolnego czasu to współcześnie czyn-
niki mogące mieć największy wpływ na decyzje o lokalizacji kapitału i działal-
ności wielkich korporacji. W cytowanej strategii zwraca się uwagę, że przyciąg-
nięcie inwestorów i turystów wymaga czegoś więcej, niż tylko stworzenia dla 
nich interesującej oferty inwestycyjnej lub turystycznej. Dużą rolę odgrywa tu 
różnorodna promocja. Promocja przez sport, wybitnych sportowców, nowo-
czesne obiekty i wielkie wydarzenia sportowe może być niezwykle skuteczna. 

 
 

Zakończenie 

 
Sport i turystyka należą do tych dziedzin życia, których znaczenie stale 

wzrasta. Są zjawiskami społeczno-ekonomicznymi niezwykle różnorodnymi 
i wielowymiarowymi, podlegają ciągłym zmianom pod wpływem rozwoju cy-
wilizacyjnego, zmian społecznych, ekonomicznych, kulturowych i technolo-
gicznych. Sport wpływa na rozwój turystyki, a turystyka, dzięki wzrostowi 
różnej infrastruktury, przyczynia się do rozwoju sportu. Szeroko rozumiana 
infrastruktura turystyczna (noclegowa, gastronomiczna, transportowa, rekre-
acyjna) przyczynia się do wzrostu liczby przyjazdów o motywach sportowych 
w celu biernego lub czynnego uczestnictwa w szeroko rozumianej aktywności 
sportowej [Standeven, Knop, 1999].  

W różnych fragmentach krajowych i śląskich strategii turystyki i sportu 
można znaleźć elementy turystyki sportowej, która, zdaniem J. Zauhara [2004], 
obejmuje pięć różnych kategorii: 

a) turystykę atrakcji (sport tourism attractions), czyli wyjazdy do par-
ków, w góry, zwiedzanie muzeów oraz obiektów związanych ze spor-
tem; 
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b) turystykę w miejscowościach uzdrowiskowych (kurortach) i wypo-
czynkowych (sport tourism resorts), gdzie aktywność sportowo-re-
kreacyjna jest jednym z ważniejszych elementów w działaniach zdro-
wotnych na rzecz gości; 

c) turystykę podczas rejsów statkami (sport tourism cruises), gdzie usługi 
aktywności ruchowej należą do jednych z głównych elementów ofe-
rowanego produktu; 

d) turystykę podczas typowych podróży turystycznych (sport tourism  
tours), gdzie widoczne jest zainteresowanie turystów aktywnością ru-
chową i uprawianiem rekreacji fizycznej; 

e) turystykę realizowaną przy okazji odbywających się wydarzeń spor-
towych (sport events tourism), gdzie ważną grupą są widzowie. 

Nietrudno zauważyć, że organizacja w Polsce ważnych imprez sporto-
wych, o zasięgu europejskim, ma szansę wpłynąć na rozwój infrastruktury spor-
towej i typowo turystycznej. Zjawisko takie widać w miastach-gospodarzach 
piłkarskich mistrzostw Europy (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław). Przy-
kładowo, na potrzeby mistrzostw koszykarzy i siatkarek wybudowano halę 
widowiskowo-sportową „Atlas Arena” w Łodzi oraz gdańską „Ergo Arenę”, 
zmodernizowano katowicki „Spodek”, poznańska „Arenę” oraz „Halę Stulecia” 
we Wrocławiu. Budowane i remontowane są drogi, poprawie ulega infrastruktu-
ra kolejowa. Władze samorządowe wspierają, a nierzadko inicjują rozbudowę 
zaplecza rekreacyjnego, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Na roz-
wój infrastruktury wpływa niewątpliwie możliwość pozyskiwania środków 
unijnych, co zwłaszcza w ostatnich latach pozwala na praktyczną realizację 
planów zawartych w strategiach.  

Z przeprowadzonej kwerendy wynikają następujące wnioski: 
1. Z analizy krajowych i regionalnych strategii rozwoju turystyki i sportu 

wynika, że ich autorzy dostrzegli znaczenie szeroko pojętej turystyki sportowej, 
uwzględniającej zarówno aktywne (udział w aktywności fizycznej), jak i bierne 
(kibicowanie) zaangażowanie się w sport. 

2. Organizacja w ostatnich i najbliższych latach znaczących imprez spor-
towym o europejskim, a nierzadko światowym zasięgu, a także dynamiczny 
rozwój infrastruktury umożliwiającej podejmowanie przez turystów aktywności 
rekreacyjnej świadczą o tym, że strategiczne założenia są realizowane w prakty-
ce. 
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SPORT TOURISM IN STRATEGIC DOCUMENTS  

OF SPORT AND TOURISM  

 
 

Summary 
 
Sport and tourism belong to fields of life, which meaning permanently grows up. 

Socio-economical phenomena are unusually varied and multidimensional. Often sport 
influences on development of tourism. From second side – development of sport de-
pends form tourism. Sport tourism includes active and passive forms of sport participa-
tion behind place residence and work. With analysis of chosen strategy from tourism 
and sport areas result following conclusions: 

1. Analysed strategies contain both passive and active forms of sport tourism. 
2. Organization international events sport and also dynamic development of  

tourism and sport infrastructure in Poland show, that strategic foundations are realized 
in practice. 

 
Translated by Andrzej Hadzik 
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WPŁYW SPORTU NA ROZWÓJ LOKALNY  
W ŚWIETLE USTAWY O SPORCIE 

 
 
 

Wstęp 

 
Samorząd terytorialny ma obowiązek zaspokajania potrzeb wspólnoty sa-

morządowej, co wiąże się z określonymi zadaniami. Zadania na poszczególnych 
szczeblach samorządu terytorialnego powinny być określane na poziomie jak 
najbliższym mieszkańcom. W obszernym katalogu zadań własnych poszczegól-
nych samorządów ważną pozycję zajmuje kultura fizyczna, która obejmuje 
wychowanie fizyczne, rehabilitację ruchową i sport. 

W ustawie o sporcie określono zasady uprawiania i organizacji sportu, któ-
re mieszczą się w obszarze usług, w dużej mierze mających charakter zaspoka-
jania potrzeb osobistych. Dostarczanie dóbr niematerialnych z dziedziny kultury 
fizycznej, w której mieści się również sport, ma bezpośredni i pośredni wpływ 
na aktywność fizyczną obywateli. Z definicji sportu zapisanej w ustawie o spo-
rcie wynika wprost, że są to wszelkie formy aktywizacji fizycznej, które przez 
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub po-
prawianie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub 
osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach [Ustawa z dnia 
25.06.2010 r. o sporcie..., art. 2].  

Społeczność lokalna oczekuje zapewnienia usług o odpowiedniej jakości, 
które spełnią jej oczekiwania. Odpowiedzialność za to ponoszą władze lokalne, 
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które mają określone możliwości świadczenia usług publicznych, również 
w sporcie.  

 
 

1. Dofinansowanie sportu ze środków Unii Europejskiej 

 
W obowiązującym od wielu lat modelu finansowania założono, że głów-

nym źródłem nakładów finansowych na sport jest sektor publiczny. Struktura 
wydatków publicznych wskazuje na znaczny udział jednostek samorządu tery-
torialnego w finansowaniu sportu. Zaledwie około 1/3 ogółu nakładów pocho-
dzi z budżetu państwa oraz z dopłat do stawek w grach losowych, będących 
monopolem państwa. Osiągnięcie europejskich standardów powszechności 
i dostępności sportu oraz utrzymanie wysokiej pozycji Polski we współzawod-
nictwie sportowym wymaga większych wydatków na sport.  

Biorąc pod uwagę umiarkowany w najbliższych latach wzrost nakładów 
z budżetu państwa, ważne jest dążenie do zwiększenia udziału w wydatkach na 
ten cel w budżetach wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, co najmniej 
do 3,5%. Zamierza się to osiągnąć przez politykę motywującą samorządy tery-
torialne do opracowywania programów rozwoju sportu, wspierania i populary-
zowania sportu dla wszystkich oraz rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej [Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie...].  

Nowa ustawa o sporcie zastępuje dwa akty prawne, które obowiązywały 
do tej pory w sporcie: ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o sporcie kwali-
fikowanym. Głównym celem ustawodawcy było dostosowanie wcześniej obo-
wiązujących ustaw do standardów europejskich między innymi przez zmniej-
szenie regulacji wielu szczegółowych zagadnień, które do tej pory w polskim 
sporcie nie były przejrzyście uregulowane, wprowadzając między innymi nowe 
możliwości finansowania sportu, co nie jest bez znaczenia dla dalszego jego 
funkcjonowania szczególnie na poziomie samorządowym [Wankiewicz, 2011]. 

Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z dotacji finansowych na 
inwestycje w infrastrukturę sportową, co pozwala zmniejszyć dystans do krajów 
starej Unii Europejskiej również w obszarze sportu. Zdobyte doświadczenia 
w korzystaniu ze środków funduszy strukturalnych pozwolą Polsce przygoto-
wać się do absorpcji środków z kolejnych projektów, zgodnie z celami określo-
nymi w Strategii rozwoju kraju na lata 2007–2015.  
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Sport nie znajduje się w bezpośrednim obszarze działania Unii Europej-
skiej. Wspólnotowe przepisy prawa jedynie w ograniczonym stopniu znajdują 
zastosowanie w działalności sportowej prowadzonej na terytorium państw 
członkowskich UE [http://www.cie.gov.pl, 2011]. Mimo że sport w Unii Euro-
pejskiej nie ma mocy prawnie wiążącej, to jego rola i ranga wzrastają, wywiera-
jąc przez politykę wspólnotową duży wpływ na różne sfery życia. Sport jest 
umocowany w takich obszarach polityki wspólnotowej, jak: 

– polityka rynku wewnętrznego, 
– polityka konkurencyjności, 
– polityka zdrowotna, 
– polityka edukacyjna, 
– polityka młodzieżowa.  

Fundusze unijne są jednym ze środków realizacji inwestycji związanych z przy-
gotowaniami do Euro 2012. Należy podkreślić, że środki unijne nie zastępują 
środków krajowych, są bowiem jedynie ich uzupełnieniem. Inwestycje na Euro 
2012 są finansowane także z innych źródeł, w tym z zasobów jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz środków prywatnych.   

Unijne środki odegrały niebagatelną rolę w finansowaniu niektórych dzie-
dzin sportu. Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że wspar-
cie uzyskało kilkaset projektów dotyczących infrastruktury sportowej w latach 
2004–2006, a na lata 2007–2013 przewidziano środki przedstawione w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Wartość inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych w latach 2004–2010  
na infrastrukturę sportową w ramach poszczególnych programów na koniec 2010 roku  

Rodzaj programu Lata 2004–2006 
(mln zł) 

Lata 2007–2013 
(mln zł) 

ZPORR 857,7  
SPO ROL 140,3  
INTEREG 40,2  
RPO (16 regionów)  5 046,6 
POI i Ś  2,8 
PORPW  204,6 
PO Kapitał Ludzki  11,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go [www.mrr.gov.pl, 2011]. 
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Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że środki na sport z Unii 
Europejskiej w latach 2007–2013 będą kierowane głównie na Euro 2012. Będą 
one pochodzić z różnych programów i zgodnie z wykazem przedsięwzięć  
Euro 2012 zostaną przeznaczone na realizację takich zadań, jak [Rozporządze-
nie Rady Ministrów z 29.12.2009...]: 

– stadiony główne – 4 przedsięwzięcia, 
– stadiony alternatywne – 2 przedsięwzięcia, 
– pozostała infrastruktura – 76 przedsięwzięć, 
– centra pobytowe – 54 przedsięwzięcia. 

Wśród wymienionych przedsięwzięć 70 projektów jest współfinansowanych ze 
środków unijnych. Występują one w programach: Infrastruktura i Środowisko, 
Innowacyjna Gospodarka oraz regionalnych programach operacyjnych (RPO) 
województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opol-
skiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego.   

Oprócz programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym 
są także programy operacyjne dla każdego województwa, a zatem szesnaście 
regionalnych programów operacyjnych jest przykładem decentralizacji zarzą-
dzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie 
potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak aby działania zawarte w regionalnych 
programach operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego wojewódz-
twa. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przy-
gotowaniem i realizacją RPO.   

W zarządzaniu i wdrażaniu RPO główną rolę odgrywają zarządy woje-
wództw jako instytucje zarządzające programami, które odpowiadają za przygo-
towanie i realizację RPO, między innymi za:  

– ocenę i wybór projektów do dofinansowania,  
– dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,  
– kontrolę projektów,  
– monitorowanie i ewaluację realizacji programu.  

Ponadto instytucje zarządzające wydają wytyczne, zalecenia i podręczniki doty-
czące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzą dzia-
łania promocyjno-informacyjne. Inwestycje, na które pozyskuje się środki  
z RPO, należy zrealizować na terenie danego województwa. Priorytety w po-
szczególnych RPO są podobne. W ich ramach zazwyczaj pozyskano dofinan-
sowanie na inwestycje związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, tury-
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styką, sportem, rekreacją, społeczeństwem informacyjnym, promocją regionu. 
W sporcie były to głównie działania związane z rozwojem bazy dydaktyczno- 
-edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rów-
nież uczelni wyższych. Inwestycje skupiały się na budowie hal, boisk sporto-
wych i pływalni. Kolejnym obszarem były i nadal są obiekty ogólnodostępne, 
jak kompleksy sportowe, ośrodki sportu i rekreacji oraz inne obiekty o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym. Wartości liczbowe i kwotowe wykonanych zadań 
inwestycyjnych w ramach RPO przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Wartości liczbowe i kwotowe zrealizowanych projektów sportowych  
dofinansowanych ze środków UE w latach 2007–2010  
w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych 

Województwo Liczba 
inwestycji 

Wartość 
ogółem 

(zł) 

Dofinansowanie 
z UE 
(zł) 

Dofinan-
sowanie  

z UE (%) 
Śląskie 84 83 243 6984 358 719 824 43,09 
Pomorskie 166 60 049 2051 203 744 208 33,93 
Warmińsko-mazurskie 100 46 660 0661 145 686 836 31,22 
Łódzkie 21 45 660 0794 166 813 791 36,51 
Dolnośląskie 60 383 740 289 172 394 274 44,92 
Podkarpackie 71 301 969 906 140 380 464 46,49 
Lubelskie 34 28 641 6591 174 911 549 61,07 
Lubuskie 20 258 637 372 82 497 191 31,90 
Zachodniopomorskie 25 214 644 518 80 132 455 37,33 
Wielkopolskie 34 197 103 744 120 289 365 61,03 
Podlaskie 14 168 705 332 77 434 886 45,90 
Kujawsko-pomorskie 15 136 309 140 83 193 544 61,03 
Opolskie 13 129 893 082 39 408 371 30,66 
Mazowieckie 30 78 870 398 62 824 947 79,66 
Świętokrzyskie 100 533 954 025 248 606 019 46,56 
Razem  5 046 607 192 2 157 037 724 42,74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go [www.mrr.gov.pl, 2011]. 

 
 
Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że największe dofinansowanie 

z Unii Europejskiej otrzymały województwa: mazowieckie, lubelskie, wielko-
polskie i kujawsko-pomorskie, a najmniejsze – województwo opolskie.  
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W latach 2007–2013 oprócz realizowanych 16 regionalnych programów 
operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach których 
mogą być podejmowane przedsięwzięcia bezpośrednio związane z infrastruktu-
rą sportową, realizowany jest także Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ra-
mach RPO inwestuje się w obiekty służące pośrednio również kulturze fizycz-
nej, między innymi środki finansowe są przeznaczane na:  

a) budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi 
aktywnych form wypoczynku – szlaków turystycznych, ścieżek rowe-
rowych, plaż, kąpielisk, przystani wioślarsko-kajakowych;  

b) rozwój, modernizacje i wyposażenie obiektów infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej (boisk, hal sportowych, stadionów, basenów, wyciągów 
narciarskich); 

c) aktywną promocję województwa przez organizację imprez sportowych 
rangi krajowej i  międzynarodowej; 

d) budowę strategicznych obiektów sportowych, takich jak wielofunk-
cyjne hale sportowo-widowiskowe, ośrodki szkoleniowo-sportowe, 
stadiony lekkoatletyczne.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, do którego celów należy wzrost zatrud-
nienia, zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz podnoszenie poziomu 
wykształcenia społeczeństwa, stworzy środowiskom sportowym możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie projektów obejmujących między innymi szko-
lenia i rozwój umiejętności osób zatrudnionych w sektorze sportu, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu przez sport na przykład osób niepełnospraw-
nych, dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub rozwój oferty edu-
kacyjnej szkół na poziomie lokalnym przez organizację zajęć sportowych.  

Jak wspomniano, finansowanie rozwoju sportu na terenach wiejskich jest 
możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który stwarza 
warunki do realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej między innymi z poprawą stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych 
oraz podwyższaniem kwalifikacji zawodowych osób działających w sporcie. 
W ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programu 
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej można będzie wykorzystać środki 
na infrastrukturę oraz sport i rekreację. Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko w ramach powiększenia ekologicznego transportu publicznego 
przewiduje możliwość rozbudowy w dziewięciu obszarach metropolitalnych 
ścieżek rowerowych służących rekreacji. 
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2. Dofinansowanie sportu ze środków budżetu państwa 

 
W nowej ustawie o sporcie sprecyzowano możliwości wspierania sportu 

z budżetu państwa przez organy władzy publicznej, które są przedstawione 
w art. 29 cytowanej ustawy. Sport może być dofinansowany przez następujące 
organy władzy publicznej: 

a) właściwego ministra do spraw kultury fizycznej – organizowanie, 
uprawianie i promocja sportu; 

b) właściwego ministra do spraw edukacji i do spraw szkolnictwa wyż-
szego – wspieranie finansowo sportu w środowisku szkolnym i aka-
demickim; 

c) ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych i admi-
nistracji publicznej – wspieranie finansowo rozwoju sportu w pod-
ległych im jednostkach organizacyjnych; 

d) ministra właściwego do spraw zdrowia – koszty opieki medycznej nad 
zawodnikami kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpij-
skich, sposób opieki medycznej nad zawodnikami uprawiającymi sport 
w różnych dyscyplinach sportowych, uwzględniając specyfikę współ-
zawodnictwa, koszty wydania orzeczeń lekarskich1; 

e) Totalizator Sportowy – pełni główną rolę w finansowaniu polskiego 
sportu, przekazując środki na rozwój sportu dzieci i młodzieży oraz 
przeznaczając poważne kwoty na budowę obiektów sportowych. 

Ministerstwo Sportu, mimo że ma szerokie możliwości finansowania sportu, to 
traktuje swoje działania jako formę dofinansowania sportu oraz jego organizacji 
i promocji [Gniatkowski i wsp., 2011]. Działania te mają przede wszystkim 
wspierać już podjęte inicjatywy, a nie wychodzić z nowymi. Możliwości wy-
datkowania środków publicznych przez właściwego ministra są unormowane 
w Ustawie o sporcie w art. 29 ust. 1. Mimo że ustawa ta umożliwia dofinanso-
wywanie zadań w dziedzinie sportu, to jednak decyzje te ograniczają następują-
ce przepisy: 
 
                                                           

1 Art. 37 ust. 1 Ustawy o sporcie zamieszczono przepis dotyczący kosztów badań nie-
zbędnych do wydania orzeczenia w stosunku do zawodników, którzy nie ukończyli 23 lat i nie 
otrzymują wynagrodzenia za uprawianie sportu. 
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a) ustrojowe: 
– Ustawa z dnia 4.09.1997 roku o działach administracji rządowej, 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.08.2005 roku w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowe-

go zakresu działania MSiT; 
b) ustawy budżetowej w dziale „kultura fizyczna i turystyka”; 
c) inne przepisy ustawy o sporcie, które umożliwiają wspieranie sportu 

innym ministrom (edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego, obrony 
narodowej i spraw wewnętrznych). 

Dofinansowanie sportu w Polsce ma na celu wspieranie sportowców prezentu-
jących wysoki poziom sportowy (olimpijczyków, potencjalnych olimpijczyków, 
reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej – igrzyska olimpijskie, para-
olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy. Równie ważne jest wspieranie sportu 
młodzieżowego w ramach ogólnopolskich olimpiad młodzieży, sportu po-
wszechnego dofinansowanego z zadań Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów różnych typów szkół. 
Ważnym działaniem jest wspieranie sportu osób niepełnosprawnych. Redystry-
bucja środków jest rozproszona, ponieważ obejmuje wiele obszarów działania, 
takich jak: 

a) sport kwalifikowany – zadania są dofinansowane przez polskie związ-
ki sportowe i ogólnopolskie stowarzyszenia sportowe; środki są prze-
znaczane na stypendia dla zawodników, nagrody oraz na finansowanie 
działalności sportowej zawodników na najwyższym poziomie sporto-
wym; 

b) sport młodzieżowy – obejmuje dofinansowanie zadań w ramach ogólno-
polskich olimpiad młodzieży; 

c) sport powszechny – dofinansowanie zadań w ramach dotacji budżeto-
wych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Spor-
towo-Rekreacyjnych dla uczniów; 

d) sport osób niepełnosprawnych – dofinansowanie zadań związanych ze 
świadczeniami paraolimpijskimi oraz stypendiami i nagrodami dla za-
wodników; 

e) kształcenie i doskonalenie kadr – środki finansowe przeznaczone na 
szkolenie kadr w zakresie kultury fizycznej i na wydawnictwa; 
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f) inwestycje sportowe – dofinansowanie budowy infrastruktury sporto-
wej; 

g) związki sportowe i organizacje sportowe – dofinansowanie działalno-
ści związków sportowych w poszczególnych dyscyplinach sporto-
wych; 

h) szkoły mistrzostwa sportowego – dofinansowanie tych szkół jest czę-
ścią realizacji celów MSiT i jego polityki szkolenia młodzieży uzdol-
nionej sportowo, w którym są objęci szkoleniem zawodnicy wskazani 
przez poszczególne związki sportowe. 

Reasumując, należy stwierdzić, że mimo uchwalenia nowej ustawy o sporcie 
oraz uproszczeniu formy i trybu wspierania sportu przez organy władzy pub-
licznej należy dążyć do łączenia środków finansowych w celu zmaksymalizo-
wania efektów nakładów finansowych. 

 
 

3. Dofinansowanie sportu ze środków jednostek samorządu terytorialnego 

 
Nowa ustawa o sporcie precyzuje warunki wspierania sportu przez organy 

władzy publicznej, uznając, że jest to zadanie własne jednostek samorządu tery-
torialnego, mające tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi sportu. Rady gmin, 
powiatów czy sejmik wojewódzki mogą określić w drodze uchwały zasady 
wspierania sportu, uwzględniając cel publiczny. W artykule 27 cytowanej usta-
wy o sporcie określono zadania własne jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie sportu: 

a) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 
sportu jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego; 

b) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić 
w drodze uchwały warunki i tryb finansowania zadania własnego, 
o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakre-
su sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć; 

c) przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu teryto-
rialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów od-
rębnych. 

Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez jednostki samorządu teryto-
rialnego zostało określone jako zadanie własne. Kompetencyjnie zadania te 
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zamieszczono także w następujących ustawach samorządowych, uzupełniając 
tym samym ustawę o sporcie: 

– Ustawie z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym, 
– Ustawie z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym, 
– Ustawie z dnia o 5.06.1998 roku o samorządzie województwa. 

Finansowanie sportu w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 
zostało określone przez ustawodawcę i obejmuje ono określone zadania własne 
poszczególnych samorządów. 

1. Na poziomie gminy:  
– organizowanie zajęć z wychowania fizycznego (klasy sportowe), 
– organizowanie zajęć z rehabilitacji i rekreacji ruchowej, 
– prowadzenie gminnych instytucji kultury fizycznej (kluby sporto-

we funkcjonujące jako stowarzyszenia), 
– kluby sportowe funkcjonujące w formie jednostki organizacyjnej 

gminy. 
Należy zwrócić uwagę na to, że gmina nie ma obowiązku prowadzenia wszyst-
kich form przewidzianych w ustawie (np. klubów sportowych). Kwalifikacja 
zadania jako „własnego i „obowiązkowego” w żaden sposób nie określa spraw, 
jakie gmina ma obowiązek realizować rzeczywiście. Jeżeli ustawa wprost na-
kłada na gminę obowiązek świadczenia usług określonego typu (np. działalność 
biblioteczna, zajęcia wychowania fizycznego), to obowiązkowy charakter zada-
nia uzyskuje realną treść. 

2. Na poziomie powiatu: 
– organizowanie zajęć z wychowania fizycznego (szkoły ponadgim-

nazjalne), 
– klasy sportowe, 
– organizowanie zajęć z rehabilitacji i rekreacji ruchowej, 
– prowadzenie powiatowych instytucji kultury fizycznej (kluby spor-

towe funkcjonujące jako stowarzyszenia), 
– kluby sportowe funkcjonujące w formie jednostki organizacyjnej, 
– szkoły mistrzostwa sportowego (SMS). 

W znowelizowanej ustawie o finansach publicznych zapisano, że „Podmioty 
niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia 
zysku mogą otrzymać z budżetu jst dotacje na cele publiczne związane z reali-
zacją zadań jednostki”. 
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3. Na poziomie województwa samorządowego: 
– organizowanie i finansowanie sportu dzieci i młodzieży na pozio-

mie regionalnym, 
– prowadzenie wojewódzkich instytucji kultury fizycznej.  

Domeną województwa jest prowadzenie polityki rozwoju województwa: okreś-
lenie strategii rozwoju województwa, na którą składa się utrzymanie i rozbudo-
wa infrastruktury społecznej i technicznej, wspieranie kształcenia obywateli, 
nauki i współpracy sfery nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicz-
nego oraz innowacji, wspieranie rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu 
młodzieżowego oraz ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa narodo-
wego.  

W ustawie o sporcie przewidziano możliwość podjęcia uchwały przez or-
gan stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, polegającej na tworzeniu 
warunków i finansowaniu zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Mimo że 
ustawa nie nakłada na jst obowiązku podejmowania odpowiedniej uchwały, to 
samorządy terytorialne podejmując wspieranie sportu, muszą się oprzeć na od-
powiednim dokumencie prawa miejscowego.  

Ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
wskazania w stosownej uchwale celu publicznego z zakresu sportu [Gniatkow-
ski i wsp., 2011], doprowadzając do sytuacji, w której samorząd terytorialny 
w swojej strategii długookresowej musi się wypowiedzieć co do modelu sportu, 
jaki chce prowadzić na terenie swojej jednostki. W tym ważnym zapisie usta-
wowym należy uwzględniać możliwości samorządu w zaspokajaniu takich po-
trzeb społeczności lokalnej w dziedzinie sportu, jak: 

– realizacja zadań dotyczących sportu masowego i wyczynowego, 
– zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny młodego pokolenia, 
– zapewnienie dorosłym osobom możliwości aktywnego wypoczynku, 
– wykorzystanie sportu jako narzędzia promocji samorządu terytorialne-

go i wspomagania rozwoju gospodarczego. 
Ustawodawca w całym art. 27 wskazał i rozszerzył możliwości jednostek samo-
rządu terytorialnego wspierania i finansowania sportu. Jednak to, jaki priorytet 
wybierze dana jednostka samorządu terytorialnego, zależy od niej samej i jej 
organu stanowiącego. Dobrze by było, żeby główne zadania, cele publiczne 
poszczególnych samorządów były skoordynowane.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą również korzystać z innych 
ustaw wspierających kulturę fizyczną, w której mieści się także sport (np. Usta-
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wa o pożytku publicznym i wolontariacie). W artykule 28 ust. 1 Ustawy z dnia 
25.06.2006 roku o sporcie przewidziano możliwość udzielania dotacji celowych 
klubom sportowym z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 roku 
o finansach publicznych. Aby klub mógł otrzymać dotację celową, musi spełnić 
następujące kryteria: 

a) klub sportowy z danej jednostki samorządu terytorialnego nie działa 
w celu osiągnięcia zysku2; 

b) dotacja może być przeznaczona w szczególności na: 
– realizację programu szkolenia sportowego, 
– zakup sprzętu sportowego, 
– pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczest-

nictwa w tych zawodach, 
– sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry 

szkoleniowej. 
Przyznanie dotacji ma w szczególny sposób wpłynąć na poprawę warunków 
uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększyć dostęp spo-
łeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub sportowy.  

Równie ważny jest przepis zawarty w art. 31 Ustawy o sporcie, dotyczący 
przyznawania przez jednostki samorządu terytorialnego stypendiów sportowych 
oraz wyróżnień w ramach wspierania sportowców (stypendia, nagrody i wyróż-
nienia), trenerów i działaczy sportowych (stypendia i nagrody). W ustawie 
o sporcie stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą ustanawiać jednostki samo-
rządu terytorialnego jako: 

a) okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fi-
zycznych (sportowców) za osiągnięte wyniki sportowe; 

b) stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenia zawodni-
ków osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym; 

c) określone uchwałą, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozba-
wiania oraz rodzaje wysokości stypendiów sportowych, nagród i wy-
różnień. 

                                                           
2  Klub sportowy może uzyskać dotację celową z budżetu tej jednostki z zastosowaniem 

przepisów Ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w zakresie udzielania dotacji celowych 
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiąg-
nięcia zysku. 
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Jednostki samorządu terytorialnego mogą również ustanowić wyróżnienia i na-
grody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej. Działania te muszą być poparte właściwą uchwałą 
jednostki samorządu terytorialnego, w której zawarte są określone warunki oraz 
tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z uwzględnieniem osiągnięć 
na rzecz społeczności lokalnej.  

Jeszcze do niedawna dofinansowanie z budżetów jednostek samorządu te-
rytorialnego na kulturę fizyczną, w tym na sport, było przeznaczane na wydatki 
bieżące i majątkowe, czyli na utrzymanie jednostek budżetowych, które zarzą-
dzały określonymi obiektami sportowymi, oraz organizacji pozarządowych 
wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, a także na moderni-
zację i inwestycje obiektów sportowych [Wankiewicz, 2010]. 

  
 

Zakończenie 

 
Konsekwencją przyjęcia ustawy o sporcie jest zmiana celów, zakresu i za-

stosowań wymogów prawnych w odniesieniu do decyzji dotyczących finanso-
wania sportu i związanych z tym projektów. Sport powinien być w dużym stop-
niu dofinansowany przez podmioty publiczne i niepubliczne. Finansowanie 
wielu zadań powinno się odbywać przez łączenia środków z budżetu państwa, 
samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, środków pozabudżetowych (nie-
publicznych). W nowej ustawie sprecyzowano warunki wspierania sportu przez 
organy władzy publicznej, określając je jako zadanie własne jednostek samo-
rządu terytorialnego polegające na tworzeniu warunków do rozwoju sportu. 
Jednostki samorządy terytorialnego (gminy, powiaty, czy sejmiki wojewódzkie) 
mogą określić w drodze uchwały zasady wspierania sportu, uwzględniając cel 
publiczny, między innymi przez poprawę warunków uprawiania sportu, zawod-
ników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do działalności 
sportowej. Zadaniem organu będącego jednostką samorządu terytorialnego jest 
między innymi to, żeby te cele były każdorazowo określone w uchwale. Ustawa 
określa sposób wydatkowania środków, czyli na co można przeznaczyć takie 
środki. Dotychczasowe uchwały samorządów często były podważane przez 
regionalne izby obrachunkowe, według których nie można płacić wynagrodze-
nia zawodnikom lub trenerom. W nowej ustawie wyraźnie określono, że dotacja 
może być przeznaczona na realizację programów szkolenia sportowego, zakup 
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sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów i uczestnictwa 
w tych zawodach, pokrycie kosztów związanych z wynajmem obiektów do 
celów szkolenia sportowego, finansowanie stypendiów czy wynagrodzenia 
kadry szkoleniowej. To jest dość szeroka formuła, która pozwala samorządom 
doprecyzować, na co mogą być przeznaczone środki publiczne.  
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THE INFLUENDE OF SPORT ON THE LOCAL DEVELOPMENT  

IN THE LIGHT OF A SPORT LAW 

 
 

Summary 
 
The article concerns the influence of sport on the local development in the light of 

a new sport law. It also talks about the completion of tasks by units of local government 
in the field of sport as well as financing sport by country budget and European Union’s 
resources. The sport law made it possible for local government to finance tasks which 
were so far impossible due to the lack of law regulations. The law also determines the 
rules of doing and organizing sport for local society. 

  
Translated by Julia Wankiewicz 
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FINANSOWANIE INWESTYCJI SPORTOWYCH  
W ŚWIETLE ZAPISÓW NOWEJ USTAWY  

O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
 
 

Wstęp 

 
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 25.06.2010 roku o sporcie  

[DzU nr 127, poz. 857] sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub 
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych 
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. W ujęciu mniej 
formalnym sport można określić jako część kultury współczesnego społeczeń-
stwa obejmującą dobrowolną działalność, której celem jest zwiększanie spraw-
ności fizycznej oraz eksponowanie tej sprawności przez udział w rozgrywkach, 
zawodach, pokazach. Można tu wyodrębnić trzy podstawowe obszary: 

– sport dla wszystkich, 
– sport wyczynowy, 
– sport osób niepełnosprawnych. 

Sport powszechny, najczęściej identyfikowany przez obywateli z zadaniami 
jednostek samorządu terytorialnego (JST), to pewien ciąg ofert dla różnych 
grup wiekowych i zawodowych tworzących względnie spójną koncepcję edu-
kacji zdrowotnej i form spędzania wolnego czasu, której podstawą jest systema-
tyczna aktywność fizyczna. Artykuł 27 cytowanej ustawy o sporcie nakłada na 
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JST obowiązek tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zadania 
związane z rozwojem sportu stanowią bowiem zadanie własne samorządów. 
Organ będący jednostką samorządu terytorialnego może określić w drodze 
uchwały warunki i tryb finansowania zadania własnego, wskazując w uchwale 
cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć ta jednostka. 

Potrzeby społeczne w zakresie rozwoju sportu i rekreacji są niewspółmier-
ne do posiadanych środków JST. Setki wystąpień z wnioskami o dofinansowa-
nie działalności sportowej świadczą nie tylko o skali potrzeb, ale także o stop-
niowych zmianach w świadomości społecznej. Zdrowy, aktywny wypoczynek 
i rekreacja zaczynają być traktowane na równi z dobrami materialnymi czy kon-
sumpcyjnymi. 

W procesie finansowania tego typu inwestycji należy uwzględniać zapisy 
ustawy o finansach publicznych. W dniu 1 stycznia 2010 roku1 weszły w życie 
przepisy nowej ustawy o finansach publicznych (ufp) [DzU nr 157, poz. 1240]. 
Jest to kompleksowa zmiana legislacyjna w stosunku do poprzednio obowiązu-
jącej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku [DzU nr 249, poz. 2104]. 
Przygotowanie nowej ustawy o finansach publicznych wynikało między innymi 
z konieczności wprowadzenia zmian związanych z: 

– podniesieniem efektywności gospodarowania środkami publicznymi, 
– przeciwdziałaniem kryzysowi w sektorze finansów publicznych. 
Wprowadzenie nowych zapisów ustawowych było konieczne w związku 

z podjęciem przez Radę Ecofin 7 lipca 2009 roku decyzji, na podstawie  
art. 104.6 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), o istnieniu 
w Polsce nadmiernego deficytu i jednocześnie wydanie rekomendacji dotyczą-
cej jego redukcji. Zgodnie z tymi rekomendacjami, Polska powinna do 2012 
roku zredukować nadmierny deficyt w sposób wiarygodny i trwały, dlatego 
wydatki publiczne, w tym na inwestycje, powinny być dokonywane: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania naj-
lepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów;  

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

                                                           
1  Wyjątki od tej reguły czasowej zawarto w art. 123 ustawy: Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych. DzU nr 157, poz. 1241. 
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c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań2. 

W związku z tym realizacja inwestycji w JST, w tym w zakresie sportu, będzie 
musiała się odbywać z respektowaniem zasady braku wzrostu zadłużenia pub-
licznego. Celem artykułu jest próba przybliżenia mechanizmu finansowania 
inwestycji sportowych bez ryzyka zwiększania zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 
 

1. Ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w ustawie 
o finansach publicznych 

 
Wydatki na inwestycje, w tym sportowe, skutkują zazwyczaj wzrostem de-

ficytu jednostek samorządu terytorialnego. W świetle zapisów nowej ustawy 
o finansach publicznych taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca. Zgodnie 
bowiem z art. 243 ufp organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, które-
go realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następu-
jącym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym 
roku budżetowym: 

a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 
oraz art. 90, wraz z odsetkami3; 

b) wykupów papierów wartościowych; 
c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz 

gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy 
średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej 
dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budże-
tu. Relacja ta będzie obliczona według wzoru na tak zwany indywidu-

                                                           
2  Jest to wymóg związany z implementacją w Polsce budżetu zadaniowego – metody za-

rządzania finansami publicznymi stosowanej i wprowadzanej w systemach finansów publicznych 
wielu krajów członkowskich OECD (między innymi  we Francji jako tzw. LOLF, w Wielkiej 
Brytanii jako system PSA, a w USA jako narzędzie PART), a także zalecaną przez Komisję 
Europejską. Metoda ta wpisuje się w szeroki, ogólnoświatowy trend transformacji administracji 
publicznej oraz wprowadzania na szeroką skalę podejścia określanego mianem nowego zarządza-
nia publicznego (NZP). 

3  Nie uwzględnia się kosztu długu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu ro-
ku przejściowego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 1). 
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alny wskaźnik zadłużenia JST. Ogranicznik ten będzie wyliczany jako 
średnia arytmetyczna wskaźników z trzech lat poprzedzających rok, na 
który uchwalany jest budżet. Wskaźnik dla danego roku będzie obli-
czany jako różnica dochodów i wydatków bieżących, powiększonych 
o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu. Dla 
roku poprzedzającego dane będą pochodzić z planu wykazanego 
w sprawozdaniu za trzy kwartały, a dla wcześniejszych lat – wartości 
wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.  

Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST jest nowym elementem konstruk-
cyjnym w procesie oceny systemu finansowania JST. Według bowiem po-
przedniej ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (ufp 2005) ograniczenia 
indywidualne zadłużenia JST były rozpatrywane w kontekście dwóch wskaźni-
ków: 

a) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat 
kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz poten-
cjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwa-
rancji, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżeto-
wy dochodów JST (art. 169); 

b) łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może prze-
kroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku 
(art. 170). 

Samorządy muszą pamiętać, że nowe zasady limitowania zadłużenia okre-
ślone wskaźnikiem spłaty zadłużenia będą zastosowane po raz pierwszy do 
uchwał budżetowych JST na 2014 rok (art. 121 ust. 2 ustawy wprowadzającej). 
Już teraz, w okresie przejściowym4, polityka finansowania inwestycji będzie 
musiała być podporządkowana polityce braku możliwości przekroczenia limitu 
zadłużenia (w 2014 roku do wyliczenia limitu zadłużenia zostaną wykorzystane 
dane z lat 2011–2013).  

Ograniczenia prawne zadłużenia JST mają następujące słabe strony: 
1. Powiązanie poziomu deficytu budżetu JST i wypłat na obsługę długu 

JST z poziomem deficytu budżetu państwa i relacją państwowego długu  

                                                           
4  W latach 2011–2013 będą mieć zastosowanie zasady określone w art. 169–171 ufp  – 

wskaźniki 60% i 15% (art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej). Przepisy te tracą moc z dniem 
31.12.2013 (art. 85 ust. 3 ustawy wprowadzającej). 
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publicznego do PKB5. Powiązania długu JST z państwowym długiem publicz-
nym nie są korzystne dla JST, gdyż pogorszenie się stanu finansów publicznych 
w kraju wiąże się ze stopniowym ograniczaniem zdolności JST do zaciągania 
i obsługi długu6. Rygorystyczne regulacje prawne w zakresie zadłużania się JST 
mogą być przeszkodą w realizacji inwestycji samorządowych i ograniczać roz-
wój JST i korzystanie przez nie ze środków europejskich. 

2. Brak zróżnicowania limitu zaciągania długu przez JST dla gmin, miast 
na prawach powiatu, powiatów i województw samorządowych, a przecież po-
tencjał dochodowy poszczególnych rodzajów JST jest zróżnicowany, tak jak 
zróżnicowany jest zakres powierzonych im zadań i potrzeb finansowych po-
szczególnych JST.  

3. Zbyt wąsko określone instrumenty dłużne, które należy przyjmować do 
wyliczenia kwoty obsługi zadłużenia – nie zostały zaliczone kwoty wypłat na 
obsługę długu z tytułu leasingu, faktoringu, sekurytyzacji, kredytu kupieckiego, 
wykupu wierzytelności. Może to się przyczynić do problemów z utrzymaniem 
płynności finansowej JST. W efekcie JST może finansować inwestycje przez 
wykup wierzytelności, a zakup wyposażenia – przez leasing (zwłaszcza leasing 
zwrotny dotychczas praktycznie niewykorzystywany przez JST), nie korzysta-
jąc z typowych form zobowiązań, jak na przykład kredytów, pożyczek, emisji 
obligacji.  

Wspomniane elementy konstrukcyjne budżetu JST trzeba będzie bez 
zbędnej zwłoki wdrażać, zwłaszcza że zgodnie z art. 239 ufp uchwałę budżeto-
wą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie musiał podjąć 
przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego (w wersji 
ustawy z 2005 r. ten termin był dłuższy – radni mogli uchwalić budżet do 
30 marca). 

 
 
 

                                                           
5  Wymóg bezwzględnego zrównoważenia dochodów i wydatków budżetu JST oznacza, 

że nie można będzie wprowadzić do budżetów JST przychodów wcześniej wypracowanych przez 
JST. Chodzi tu o nadwyżkę budżetową z ubiegłych lat, wolne środki, zwrot udzielonych poży-
czek, przychody z prywatyzacji [Fijał, 2008, s. 57]. 

6  Dotychczasowe działania JST nie wpływały negatywnie na poziom deficytu i długu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
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2. Środki unijne szansą na wkład własny w ramach finansowania inwestycji 
sportowych 

 
Wkład własny przy realizacji inwestycji sportowych, niepowodujący 

wzrostu zadłużenia JST, może pochodzić ze środków unijnych7. W ramach 
perspektywy unijnej 2007–2013 wprawdzie nie wyodrębniono infrastruktury 
sportowej jako kategorii dofinansowania, niemniej finansowanie tego typu in-
westycji będzie możliwe przede wszystkim w ramach szesnastu regionalnych 
programów operacyjnych (RPO), na które przeznaczono blisko 16 mld euro. 
W RPO przewidziano następujące działania w celu wspierania rozwoju infra-
struktury sportowej: 

a) w zakresie infrastruktury służącej zwiększeniu potencjału turystyczne-
go regionów: 
– budowa, rozbudowa i modernizacja szlaków turystycznych, ścieżek 

rowerowych, plaż, kąpielisk, 
– rozwój, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury spor-

towej i rekreacyjnej (boisk, hal, sportowych, stadionów, basenów, 
wyciągów narciarskich), 

– budowa takich obiektów sportowych, jak na przykład wielofunk-
cyjne hale sportowo-widowiskowe, ośrodki szkoleniowo-sportowe, 
stadiony lekkoatletyczne; 

b) w zakresie infrastruktury edukacyjnej regionu: 
– budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów sportowych 

w szkołach wyższych albo w kampusach, 
– budowa, rozbudowa i modernizacja otwartych obiektów sporto-

wych niezwiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki 
zdrowia oraz inne obiekty służące prowadzeniu aktywnego trybu 
życia), 

– budowa, rozbudowa i modernizacja zamkniętych obiektów sporto-
wych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale spor-
towe); 

                                                           
7  Trzeba jednak pamiętać, że konstrukcja mianownika we wzorze na indywidualny 

wskaźnik zadłużenia JST jest oparta na dochodach ogółem. Powoduje to następujący skutek: im 
wyższe dochody ogółem, tym bardziej zmniejszają się możliwości  zadłużenia się danej JST. To 
rozwiązanie będzie szczególnie niesprawiedliwe dla aktywnych JST, pozyskujących środki ze-
wnętrzne, np. z UE.  



Finansowanie inwestycji sportowych w świetle zapisów nowej ustawy… 

 

435 

 

c) w zakresie umacniania funkcji miejskich i metropolitarnych: 
– rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich dzięki realizacji 

przedsięwzięć w zakresie publicznej infrastruktury związanej mię-
dzy innymi  z rozwojem funkcji sportowych i rekreacyjnych, 

– rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja 
i adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych i powojsko-
wych wraz z otoczeniem oraz przystosowanie ich do celów działal-
ności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, 

– budowa oraz modernizacja infrastruktury widowiskowo-sportowej 
[Unia Europejska..., 2006].  

Zróżnicowanie regionalne wysokości kwot wsparcia rozwoju infrastruktury 
sportowej zaprezentowano w tabeli 1.  
 

Tabela 1 

Zróżnicowanie regionalne wysokości kwot potencjalnego wsparcia  
rozwoju infrastruktury sportowej w perspektywie unijnej 2007–2013  

Regionalny Program Operacyjny 
Wkład Wspólno-

towy – EFRR 
ogółem (euro) 

Kod interwencji –
możliwość wsparcia 

rozwoju infrastruktury 
sportowej (euro) 

1 2 3 

RPO województwa dolnośląskiego  1 213 144 879 
 

24:0 
57: 52 058 397 
61: 72 135 296 
75: 92 159 653 
79: 1 746 929 

RPO województwa kujawsko-pomorskiego 951 003 820 24: 6 466 826 
57: 33 285 134 
61: 66 475 167 
75: 55 234 302 
79: 4 179 662 

RPO województwa lubelskiego 1 155 854 549 24: 19 216 082 
57: 30 919 109 
61: 27 740 509 
75: 56 070 504 
79: 39 888 541 

RPO województwa lubuskiego 439 173 096 24: 1 000 000 
57: 15 195 865 
61: 26 011 012 
75: 32 556 183 
79: 2 070 344 
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1 2 3 

RPO województwa łódzkiego 1 006 380 910 24: 3 622 971 
57: 44 019 101 
61: 82 523 235 
75: 30 191 427 
79: 3 864 503 

RPO województwa małopolskiego 1 290 274 402 24: 0 
57: 32 001 278 
61: 74 978 849 
75: 63 408 130 
79: 38 401 214 

RPO województwa mazowieckiego  
1 831 496 698 

24: 10 625 000 
57: 10 200 000 
61: 28 900 000 
75: 76 181 250 
79: 14 662 500 

RPO województwa opolskiego 427 144 813 24: 862 918 
57: 16 395 441 
61: 16 402 361 
75: 17 085 792 

79: 0 
RPO województwa podkarpackiego 1 136 000 000 24: b.d. 

57: b.d. 
61: b.d. 
75: b.d. 
79: b.d. 

RPO województwa podlaskiego 636 207 8863636 
207 8836603 207 

883 

24: 0 
57: 20 600 000 

61: 0 
75: 18 000 000 
79: 41 500 000 

RPO województwa pomorskiego 885 065 762 24:0 
57: 31 154 314 
61: 65 151 642 
75: 22 037 702 
79: 7 611 566 

RPO województwa śląskiego 1 712 980 303 24:0 
57: 60 620 000 
61: 230 732 445 
75: 72 055 500 
79: 35 000 000 

RPO województwa świętokrzyskiego 725 807 266 24: 1 260 000 
57: 32 034 217 
61: 68 270 964 
75: 12 000 000 
79: 2 580 000 

RPO województwa warmińsko-mazurskiego 1 036 542 041 24: 4 831 394 
57: 73 600 117 
61: 60 637 709 
75: 23 277 511 
79: 3 818 750 
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1 2 3 

RPO województwa wielkopolskiego 1 272 792 644 24:0 
57: 35 110 000 
61: 47 928 750 
75: 62 804 097 
79: 5 860 000 

RPO województwa zachodniopomorskiego 835 437 299 24: 9 000 000 
57: 74 370 000 
61: 23 410 000 
75: 12 500 000 
79: 9 170 000 

Oznaczenia kodów interwencji: 24 – ścieżki rowerowe, 57 – inne wsparcie na rzecz wzmocnienia 
usług turystycznych, 61 – zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich 
i wiejskich, 75 – infrastruktura systemu oświaty, 79 – pozostała infrastruktura społeczna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 16 RPO na lata 2007–2013. 
 
 
Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach RPO określa Instrukcja 

Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
dotycząca naboru i oceny wniosków. Zgodnie z nią wnioski, które wpłynęły 
w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, są poddawane ocenie formalnej na pod-
stawie kryteriów brzegowych (dopuszczających) i kryteriów poprawności8. 
Następnie wnioski są poddane ocenie merytorycznej – ocenie wykonalności 
technicznej i finansowo-ekonomicznej, a następnie ocenie na podstawie kryte-
riów wyboru finansowanych operacji zatwierdzonych przez Komitet Monitoru-
jący RPO. Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie 
oceny merytorycznej poddane są jeszcze ocenie strategicznej dokonywanej 
przez zespół strategiczny. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania 
podejmuje zarząd województwa na podstawie listy rankingowej ustalonej po 
ocenie strategicznej projektów. Procedura absorpcji środków unijnych nie nale-
ży do prostych i jest rozciągnięta w czasie. Może to zniechęcać JST do podjęcia 
stosownych działań inwestycyjnych. Ponoszenie jednak konsekwencji nadmier-
nego zadłużenia w wyniku realizacji inwestycji powinno być dla JST jeszcze 
bardziej zniechęcającym czynnikiem.  

 

                                                           
8  Kryteria brzegowe muszą być spełnione bezwarunkowo, a ich niespełnienie powoduje 

automatyczne odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu. Z kolei kryteria poprawności 
muszą być również spełnione bezwarunkowo, ale ich niespełnienie nie powoduje od razu odrzu-
cenia projektu. Na tym etapie możliwe jest uzupełnienie lub poprawa stwierdzonych we wniosku 
braków lub błędów. 
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3. Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji  
sportowych 

 
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) może być szansą na realizację in-

westycji sportowych na terenie JST bez zaangażowania środków publicznych. 
PPP to wszelkiego rodzaju formy angażowania środków prywatnych bez zwięk-
szania zadłużenia publicznego dla realizacji zadań publicznych. PPP jest formą 
zarządzania opartą na prawach rynkowych dotyczących współpracy podmiotów 
sprawujących władztwo publiczne z podmiotami prywatnymi. 

 
Tabela 2 

Zestawienie korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania PPP  
przy finansowaniu inwestycji sportowych 

Korzyści ze stosowania PPP Zagrożenia wynikające ze stosowania PPP 
– Obniżenie nakładów na inwestycje 
– Uzyskanie dodatkowych możliwości finan-

sowania inwestycji publicznych 
– Oszczędności dla budżetu państwa 
– Przyspieszenie harmonogramu rozruchu 

obiektów 
– Transfer nowoczesnej technologii 
– Podział ryzyka inwestycyjnego 
– Podwyższenie efektywności eksploatacji 
– Dywersyfikacja źródeł sfinansowania roz-

woju publicznego 
– Zwiększenie konkurencyjności 
– Budowa zaufania publicznego 
– Zmniejszenie nacisków politycznych na 

decyzje eksploatacyjne i inwestycyjne 
 

– Zmniejszenie wpływu samorządów lokal-
nych na przeprowadzenie inwestycji 

– Podwyższenie opłat za użytkowanie obiek-
tów infrastruktury 

– Osłabienie pozycji negocjacyjnej podmio-
tów publicznych 

– Wysokie koszty doradców technicznych 
finansowych, prawnych oraz koszty najmu 

– Obniżenie jakości świadczonych usług 
– Utrata stanowisk pracy przez pracowników 

z sektora publicznego 
– Zmniejszenie wpływu administracji pub-

licznej na działania eksploatacyjne 
– Zagwarantowanie minimalnych przycho-

dów operatorowi prywatnemu, jeśli popyt 
na świadczone przez niego usługi będzie 
niższy od planowanego 

– Wzrost opłat za świadczone przez podmiot 
prywatny usługi zgodnie z zasadą swobody 
ustalania cen 

 

Źródło: [Brzozowska, 2006, s. 24]. 
 
 
Pojęcie partnerstwo publiczno-prywatne zostało uregulowane w Ustawie 

z dnia 28.07.2005 o partnerstwie publiczno-prywatnym, którą znowelizowano 
19 grudnia 2008 roku [DzU 2009, nr 19, poz. 100]. W świetle nowelizacji usta-
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wy przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta na podzia-
le zadań i ryzyka między podmiotem publicznym i prywatnym. Realizacja 
przedsięwzięcia może zmierzać do budowy lub remontu obiektu budowlanego; 
świadczenia usług; wykonania dzieła, zwłaszcza wyposażenia składnika mająt-
kowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, albo inne 
świadczenie połączone z utrzymaniem bądź zarządzaniem składnikiem mająt-
kowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno- 
-prywatnego lub jest z nim związany. 

PPP jest przedsięwzięciem, które angażując środki finansowe i rzeczowe 
podmiotu publicznego i prywatnego, przynosi wiele korzyści, ale również niesie 
ze sobą zagrożenia, które trzeba uwzględnić, realizując projekt. W tabeli 2 ze-
stawiono korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem PPP przy finansowa-
niu inwestycji sportowych.  

W przedsięwzięciu PPP uczestniczą różne podmioty. Strukturę organiza-
cyjną projektu partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawiono na rysunku 1.  
 
 
 

 
 
 
Rys. 1.  Struktura organizacyjna przedsięwzięcia PPP 

Źródło:  [Partnerstwo publiczno-prawne..., 2002, s. 7]. 
 
 



440 Iwona Kowalska 

 

Instytucje sektora publicznego (zleceniodawca) reprezentują władze samo-
rządowe, rząd oraz instytucje i agencje państwowe. Inwestorzy kapitałowi two-
rzą spółkę SPV (spółkę celową), za której pośrednictwem współpracują z pod-
wykonawcami i organami publicznymi. Spółka celowa odpowiada za kontrakty 
dotyczące projektowania, budowy, eksploatacji, utrzymania, wyposażenia oraz 
obowiązkowych zakupów lub świadczenia usług w ramach umowy.  

Podmiot publiczny może sfinansować część kosztów inwestycji lub wnieść 
aport w postaci licencji, nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych 
i prawnych, a także w formie dopłat do usług świadczonych przez prywatnego 
inwestora. 

Ze względu na strukturę finansową w ramach PPP wyodrębniono następu-
jące typy projektów [Brzozowska, 2006]: 

a) usługi świadczone na rzecz sektora publicznego; podmiot prywatny 
bierze odpowiedzialność za obsługę i pokrycie finansowe kosztów in-
westycji, natomiast podmiot publiczny jest odpowiedzialny za eksplo-
atację inwestycji w ramach działalności wynikającej ze statutu; 

b) projekty samofinansujące się, w których sektor prywatny jest odpo-
wiedzialny za cały proces inwestycyjny i eksploatacyjny w zamian za 
opłatę za świadczone usługi; 

c) wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne jako mieszany sposób finanso-
wania na podstawie wkładów kapitałowych i rzeczowych podmiotu 
publicznego i prywatnego. 

Podmiot prywatny powinien w całości lub w części ponieść wydatki na realiza-
cję inwestycji lub zapewnić poniesienie ich przez osobę trzecią [Partnerstwo 
publiczno-prywatne..., 2010]. Realizacja inwestycji obejmuje wydatki inwesty-
cyjne i eksploatacyjne. Wydatki inwestycyjne obejmują wydatki związane z bu-
dową lub remontem obiektu oraz jego przystosowaniem do świadczenia usług. 
Wydatki eksploatacyjne są związane z zarządzaniem i utrzymaniem przedsię-
wzięcia.  

Podmiot prywatny ma obowiązek uczestnictwa w kosztach realizacji inwe-
stycji. Partycypacja może objąć całość lub część wydatków. Środki na pokrycie 
wydatków mogą pochodzić z własnych zasobów podmiotu prywatnego lub 
z pożyczki, dotacji, kredytu, a także z emisji papierów wartościowych.  

Uwzględniając wagę zalet stosowania PPP, w interesie JST jest co naj-
mniej rozważenie możliwości zastosowania tej formuły finansowania inwestycji 
sportowo-rekreacyjnych.  
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Zakończenie 

 
W świetle nowej ustawy o finansach publicznych posiadanie przez urzęd-

ników JST kwalifikacji z zakresu zarządzania informacją o zadłużeniu będzie 
niezbędne w wykonywaniu obowiązków zawodowych w obszarze inwestycji 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dla pracowników już zatrudnionych 
w administracji publicznej oznacza to konieczność aktualizacji wiedzy z zakre-
su finansów publicznych. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż w nowych 
realiach ustawowych JST będą korzystały z metod finansowania, których do-
tychczas praktycznie nie stosowały (np. partnerstwo publiczno-prywatne,  
leasing, sekurytyzacja, emisja obligacji przychodowych). W procesie edukacji 
ustawicznej usługi takie świadczy wiele podmiotów statutowo zajmujących się 
szkoleniami branżowymi. W grupie tych instytucji uczelnie wyższe powinny 
wzmocnić swoją pozycję na rynku, oferując szerszą niż dotychczas paletę moż-
liwości podwyższania kwalifikacji zawodowych (tym bardziej że unijne pro-
gramy wdrażania programów rozwojowych uczelni preferują także usługi dla 
społeczności pozaakademickiej, na przykład konkursy w ramach poddziałania 
4.1.1. Priorytetu IV POKL). Mogą zatem cieszyć te inicjatywy akademickie, 
które na bieżąco odpowiadają na zapotrzebowanie rynkowe, oferując na przy-
kład studia podyplomowe z zakresu administracji i finansów publicznych9. 

Nie można także zapominać o kandydatach do pracy w sektorze adminis-
tracji publicznej po ukończeniu studiów na kierunkach ekonomicznych i zwią-
zanych z finansami i rachunkowością. To z myślą o nich uczelnie powinny 
przygotowywać specjalizacje z programami możliwie najlepiej dostosowanymi 
do potrzeb rynku pracy. Jedną z takich propozycji jest na przykład specjalizacja 
ekonomika sektora publicznego10. W jej ramach poza dydaktyką przedmiotów 
tematycznie zbieżnych z zakresem prac wykonywanych w różnych komórkach 
urzędów administracji publicznej (np. związanych ze sportem i rekreacją) stu-
denci mają także możliwość konfrontacji swych zainteresowań z przedstawicie-

                                                           
9  Wspomniane studia podyplomowe uruchomiono od 1.10.2010 r. na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych SGGW w Warszawie. 
10  Specjalizacja została uruchomiona z inicjatywy Katedry Ekonomiki Edukacji, Komuni-

kowania i Doradztwa  na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. 



442 Iwona Kowalska 

 

lami administracji goszczącymi z wykładami na uczelni (zarówno ze szczebla 
administracji rządowej i samorządowej)11.  

Rozszerzanie oferty dydaktycznej zarówno dla studentów jak i społeczno-
ści pozaakademickiej wymusza także dbałość o podnoszenie kwalifikacji samej 
kadry akademickiej. Interesującym doświadczeniem mogłoby być oferowanie 
nauczycielom akademickim, na wzór organizowanych przez MEN konkursów 
na organizowanie praktyk w zakładach pracy dla nauczycieli, praktycznej nauki 
zawodu w tych sektorach gospodarki, do których sami przygotowują kandyda-
tów do pracy. Dzięki takim praktykom kadra akademicka mogłaby bez zbędne-
go opóźnienia aktualizować ofertę treści kształcenia dla studentów. Opieranie 
się bowiem na doświadczeniu z realizacji programów finansowanych ze środ-
ków FRKF może być niewystarczające na potrzeby kształtowania polityki in-
westycji w warunkach zachowania limitu zadłużenia JST. 
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FINANCING INVESTMENTS IN SPORTS IN THE LIGHT  

OF THE PROVISIONS OF THE NEW PUBLIC FINANCE ACT 

 
 

Summary 
 
A result of the expansion of the government and local government institutions’ 

deficit above the reference value indicated by the Treaty of Maastricht was the decision 
of the ECOFIN stating that there was an excessive deficit in Poland. By 2012 Poland 
should reduce its excessive deficit in a reliable and sustainable way. Tasks aiming at 
reaching this goal have been written into the new Public Finance Act of 2009. The final 
result of the implementation of this law will be a decrease in scale of national invest-
ment, including in sports and leisure. The aim of the article is to make an attempt at 
presenting a mechanism of financing investment in sports, devoid of the risk of increas-
ing deficits of local self government units.  

 
Translated by Iwona Kowalska 
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W LATACH 2007–2010  

NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE SPORTEM 
 
 
 

Wstęp 

 
Okres programowania Unii Europejskiej na lata 2007–2013, można na-

zwać „złotym okresem finansowania sportu w Polsce”. Dzięki ogromnym środ-
kom UE na wsparcie rozwoju naszego kraju znalazły się również środki na 
rozwój inicjatyw sportowych, co jest zgodne ze strategią rozwoju sportu. Dość 
dobrze przygotowane wnioski aplikacyjne, zarówno przez jednostki samorządu 
terytorialnego jak i firmy czy organizacje sportowe, pozwalają na pozyskanie 
ogromnych środków na rozwój tej ważnej dziedziny naszego życia. W ciągu 
zaledwie trzech lat od wdrożenia nowej perspektywy powstały setki boisk, hal, 
pływalni i innych obiektów sportowych finansowanych ze środków UE w ra-
mach tak zwanych programów twardych. Dzięki środkom UE widoczny jest 
znaczny wzrost działań związanych z projektami tak zwanymi miękkimi, czyli 
skierowanymi bezpośrednio do sportowców, działaczy, trenerów, dzieci i mło-
dzieży, którzy mogą się dokształcać, organizować zawody, turnieje, imprezy 
sportowe itp.  

Niewątpliwy udział w tak dobrze przygotowanych projektach aplikacyj-
nych miało działanie pod nazwą Euro na sport – czyli przygotowanie szeroko 
pojętych środowisk sportowych do aplikacji po środki UE na lata 2007–2013. 
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Był to program realizowany w 2008 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki dla środowisk sportowych, w któ-
rym prowadzono edukację z zakresu prawidłowego aplikowania po środki UE 
w nowej perspektywie. Dzięki projektowi udało się przeszkolić na dwudnio-
wych warsztatach blisko 2500 osób z całego kraju, a tym samym podnieść ich 
wiedzę z zakresu możliwości wsparcia klubów czy organizacji sportowych. 

 
 

1. Euro 2012  

 
Fundusze unijne to jedne ze środków realizacji inwestycji związanych 

z przygotowaniami do Euro 2012. Należy podkreślić, że środki unijne nie za-
stępują środków krajowych, lecz mogą być jedynie ich uzupełnieniem. Inwesty-
cje na Euro 2012 są finansowane także z innych źródeł, w tym z zasobów jed-
nostek samorządu terytorialnego i środków prywatnych.  

Zgodnie z dokumentem Działania MRR związane z przygotowaniem i or-
ganizacją turnieju Euro 2012, rolę Jednostki Koordynującej ds. Euro 2012 
w MRR (JKE) pełni Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych. 
Do jej zadań należy między innymi aktualizacja listy projektów Euro 2012, 
opracowywanie raportów i informacji na temat stanu przygotowania, sporzą-
dzenie wkładu do sprawozdania z realizacji przedsięwzięć turnieju, monitoro-
wanie przygotowania oraz zapewnienie wsparcia dla projektów Euro 2012. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie realizuje samodzielnie projektów 
związanych z organizacją Euro 2012. Są one prowadzone przez beneficjentów, 
na przykład przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Pol-
skie Linie Kolejowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.  

 
 

2. Projekty UEFA Euro 2012 

 
Zgodnie z wykazem przedsięwzięć Euro 2012 ustalonym w Rozporządze-

niu Rady Ministrów z 29 grudnia 2009 roku (DzU 2010, nr 8, poz. 52), obecnie 
znajduje się 136 przedsięwzięć związanych z organizacją turnieju Euro 2012. 
Wykaz podzielono na cztery następujące części: 

– stadiony główne – 4 przedsięwzięcia, 
– stadiony alternatywne – 2 przedsięwzięcia, 



Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w latach 2007–2010… 

 

447 

 

– pozostała infrastruktura – 76 przedsięwzięć, 
– centra pobytowe – 54 przedsięwzięcia. 

Wśród wymienionych przedsięwzięć 70 projektów jest współfinansowanych ze 
środków unijnych. Są one umieszczone w programach: Infrastruktura i Środo-
wisko, Innowacyjna Gospodarka oraz regionalnych programach operacyjnych 
województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opol-
skiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. 
 
 
3. Regionalne programy operacyjne (RPO) 

 
Oprócz pięciu programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie kra-

jowym są także programy operacyjne dla każdego województwa, a zatem szes-
naście regionalnych programów operacyjnych. Jest to przykład znacznej decen-
tralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu 
identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak aby działania zawarte 
w regionalnych programach operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każde-
go województwa. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje 
związane z przygotowaniem i realizacją RPO.  

W zarządzaniu i wdrażaniu RPO główną rolę odgrywają zarządy woje-
wództw jako instytucje zarządzające programami (IZ), które odpowiadają za 
przygotowanie i realizację RPO, w tym za ocenę i wybór projektów do dofinan-
sowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, 
monitorowanie i ewaluację realizacji programu. Ponadto IZ wydają wytyczne, 
zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją 
programu oraz prowadzą działania promocyjno-informacyjne. Inwestycje, na 
które pozyskano środki z RPO, trzeba zrealizować na terenie danego wojewódz-
twa. Priorytety w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych są do 
siebie zbliżone. Zazwyczaj pozyskano dofinansowanie na inwestycje związane 
ze zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, sportem, rekreacją, społe-
czeństwem informacyjnym, promocją regionu. W przypadku projektów doty-
czących sportu były to głównie działania związane z rozwojem bazy dydak-
tyczno-edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
czy uczelni wyższych, w tym z budową hal, boisk sportowych czy pływalni.  
Kolejnym obszarem były i nadal są obiekty ogólnodostępne, jak kompleksy 
sportowe, ośrodki sportu i rekreacji czy inne obiekty o charakterze sportowo- 
-rekreacyjnym. 
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Tabela 1  

Wartość i liczba zrealizowanych projektów sportowych dofinansowanych ze środków 
UE w latach 2007–2010 w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych 

Województwo 
Liczba 
inwes-
tycji 

Wartość  
ogółem 

(zł) 

Wydatki 
kwalifikowal-

ne 
(zł) 

Dofinansowa-
nie UE 

(zł) 

Średnie dofi-
nansowanie 

UE (%) 

Śląskie 84 832 436 984 717 681 827 358 719 824 43,09 
Pomorskie 166 600 492 051 538 521 446 203 744 208 33,93 
Świętokrzyskie 100 533 954 025 501 919 412 248 606 019 46,56 
Warmińsko-mazurskie 22 466 600 661 403 230 805 145 686 836 31,22 
Łódzkie 21 456 838 794 355 358 666 166 813 791 36,51 
Dolnośląskie 60 383 740 289 334 271 249 172 394 274 44,92 
Podkarpackie 71 301 966 990 264 998 300 140 380 464 46,49 
Lubelskie 34 286 416 591 263 208 164 174 911 549 61,07 
Lubuskie 20 258 637 372 227 646 563 82 497 191 31,90 
Zachodniopomorskie 25 214 644 518 189 613 889 80 132 455 37,33 
Wielkopolskie 34 197 103 744 187 256 612 120 289 365 61,03 
Podlaskie 14 168 702 553 166 072 603 77 434 886 45,90 
Kujawsko-pomorskie 15 136 309 140 135 676 102 83 193 544 61,03 
Opolskie 13 129 893 082 104 402 577 39 408 371 30,34 
Mazowieckie 30 78 870 398 78 634 182 62 824 947 79,66 
  5 046 607 192 4 468 492 397 2 157 037 724 42,74 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 1. Liczba inwestycji sportowych finansowanych ze środków UE zeralizowa-
  nych na terenie poszczególnych województw w latach 2007–2010 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 2. Wartość inwestycji sportowych oraz wartość dofinansowania UE zrealizo-

wanych projektów w latach 2007–2010 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 3.  Procentowy udział środków UE w realizacji inwestycji sportowych  
  w poszczególnych województwach 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2 

Przykładowe projekty sportowe zrealizowane w poszczególnych województwach,  
które otrzymały dofinansowanie ze środków UE w latach 2007–2010 

Numer projektu Tytuł projektu RPO 
Wartość  
ogółem 

(zł) 

Dofinanso-
wanie 

(zł) 

Dofinanso-
wanie ze 

środkówUE 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 
RPDS.06.02.00- 
-02-045/09-01 

Modernizacja Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 
w Żmigrodzie. Etap I. 
Rozbudowa i moder-
nizacja obiektów 
sportowych oraz 
miejsc do aktywnego 
spędzania wolnego 
czasu 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Dolno-
śląskiego 

3 481 985,56 3 481 375,56 2 084 995,83 

RPDS.06.02.00- 
-02-049/09-00 

Zaprojektowanie i bu-
dowa Regionalnego 
Centrum Rekreacyj-
nego w Bolesławcu –
krytej pływalni spor-
towo-rekreacyjnej 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Dolno-
śląskiego 

20 308 482,26 15 634 361,93 5 998 904,68 

RPDS.09.01.00- 
-02-042/09-00 

Budowa strefy rekre-
acyjno-wypoczynko-
wej dla dzieci i mło-
dzieży w Bielawie 
przy ulicach Tkackiej, 
Wolności i Wojska 
Polskiego 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Dolno-
śląskiego 

1 092 621,79 1 092 621,79 764 726,00 

RPDS.09.01.00- 
-02-216/09-00 

Adaptacja „Domu 
Schrama” na Miejski 
Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji  
w Chojnowie 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Dolno-
śląskiego 

3 550 286,81 3 320 322,50 1 631 938,51 

RPDS.06.02.00- 
-02-034/09-01 

Budowa krytej pływal-
ni, będącej elementem 
projektu Budowa Cen-
trum Turystyczno- 
-Sportowego „AQUA-
-ZDRÓJ” przy ul. Ra-
tuszowej w Wałbrzy-
chu celem uprawiania 
turystyki aktywnej 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Dolno-
śląskiego 

35 881 629,70 26 027 938,81 6 506 984,71 

RPZP.05.01.01- 
-32-048/09-03 

Budowa hali widowi-
skowo-sportowej  
w Połczynie-Zdroju  
w celu rozwoju no-
wych form turystyki 
aktywnej w mieście 
uzdrowiskowym 

Regionalny 
Program Ope-
racyjny Woje-
wództwa 
Zachodnio-
pomorskiego 

9 273 468,98 9 273 468,98 4 636 734,49 
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1 2 3 4 5 6 
RPZP.06.01.01- 
-32-003/10-00 

Przebudowa kąpieli-
ska Arkonka w Szcze-
cinie na potrzeby 
sportu i rekreacji 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Za-
chodnio-
pomorskiego 

30 000 000,00 29 434 120,00 10 007 600,80 

RPZP.07.02.00- 
-32-001/09-04 

„Regionalne Centrum 
Sportu – zagospoda-
rowanie terenów spor-
towych przy ulicy 
Śliwińskiego w Ko-
łobrzegu” 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Wojewódz-
twa Za-
chodnio-
pomorskiego 

24 453 813,42 24 194 389,62 8 226 092,46 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

 
Innowacyjna Gospodarka to jeden z pięciu programów krajowych Naro-

dowych Strategicznych Ram Odniesienia, który jest finansowany ze środków 
europejskich. Jest on skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy 
zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, 
nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki 
lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
W latach 2007–2013 w ramach tego programu przedsiębiorcy, instytucje oto-
czenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji 
publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 mld euro na 
realizację różnego rodzaju projektów, które przyczynią się do podniesienia in-
nowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej  
8,25 mld euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), a pozostałe 1,46 mld euro pochodzi z budżetu krajowego. 

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Bę-
dzie to zarówno bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, instytucji otoczenia 
biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi 
o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe, zapewniające rozwój środowiska 
instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach programu będą 
wspierane działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marke-
tingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczynią 
się do powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Do programu In-
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nowacyjna Gospodarka kilkadziesiąt firm skierowało wnioski aplikacyjne 
o dofinansowanie. W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze projekty i ich war-
tość, w tym wartość dofinansowania z UE. 

 
Tabela 3 

Projekty sportowe zrealizowane z udziałem środków UE  
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 

Numer projektu Tytuł projektu 
Wartość 
ogółem 

(zł) 

Wydatki kwalifi-
kowalne 

(zł) 

Dofinansowanie 
ze środkówUE 

(zł) 
1 2 3 4 5 

POIG.06.04.00-00- 
-008/10-00 

Wschodnioeuropejskie 
Centrum Kongresowo- 
-Sportowe Arłamów 

67 009 316,00 54 925 669,00 7 318 500,00 

POIG.08.01.00-02- 
-109/09-01 

Interaktywny serwis 
społecznościowy Spor-
toweSpotkania.pl, inte-
grujący ludzi czynnie 
uprawiających sport oraz 
umożliwiający organiza-
cję zajęć sportowych 

973 760,00 973 760,00 703 541,60 

POIG.08.01.00-02- 
-261/09-00 

Utworzenie systemu 
automatycznego eksportu 
ogłoszeń na różne portale 
aukcyjne i ogłoszeniowe 

267 800,00 267 800,00 193 485,50 

POIG.08.01.00-02- 
-400/09-00 

Playarena.pl – zautoma-
tyzowane narzędzia  
on-line wspomagające 
organizację i uprawianie 
sportu, przeznaczone dla 
zawodników, administra-
torów obiektów i organi-
zatorów rozgrywek 

985 330,00 985 330,00 680 646,00 

POIG.08.01.00-04- 
-133/09-00 

Budowa serwisu spo-
łecznościowego usług 
elektronicznych wspiera-
jących zdrowy tryb życia 
i rekreacyjne uprawianie 
sportu 

540 031,12 540 031,12 390 172,48 

POIG.08.01.00-08- 
-121/09-00 

E-aktywni – internetowy 
serwis do zarządzania 
obiektami sportowymi 

195 026,00 181 026,00 130 791,28 

POIG.08.01.00-30- 
-415/09-01 

Uruchomienie portalu 
driftujmy.pl, świadczące-
go e-usługę dostępu do 
wiedzy sportowej do- 
świadczonych zawodni-
ków  

879 000,00 879 000,00 635 077,50 
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1 2 3 4 5 
POIG.08.01.00-30- 
-428/09-00 

Stworzenie interaktywnej 
platformy łączącej zmo-
derowaną bazę danych  
o zawodnikach sporto-
wych i aplikacje Web 2.0 

934 600,00 934 600,00 673 024,15 

POIG.08.01.00-30- 
-438/09-00 

Stworzenie internetowego 
serwisu automatycznej re-
zerwacji obiektów sporto-
wych i usług trenerskich 

642 800,00 642 800,00 464 423,00 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 
Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkow-

skimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona strategia lizbońska. Do 
wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do 
lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji 
oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami 
strategii lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój 
kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania 
zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.  

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program koncentruje 
wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja spo-
łeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a tak-
że na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji 
publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Głów-
nym celem programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiąg-
nięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu następujących celów strate-
gicznych:  

– podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do za-
trudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,  

– zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,  
– poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw  

do zmian zachodzących w gospodarce,  
– upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia 

z jednoczesnym zwiększaniem jakości usług edukacyjnych i ich silniej-
szym powiązaniem z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,  
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– zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowy-
wania polityki i świadczenia usług o wysokiej jakości oraz wzmocnie-
nie mechanizmów partnerstwa,  

– wzrost spójności terytorialnej. 
Program składa się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie 

centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki są 
przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów 
instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego w głównej mie-
rze – na wsparcie osób i grup społecznych.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85% ze środków 
Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społeczneg), a w 15% ze środków 
krajowych. Całość kwoty przewidzianej na realizację programu wynosi prawie 
11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego 
to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe. 

 
Tabela 4 

Przykładowe projekty sportowe finansowane ze środków UE w latach 2007–2010 

Numer umo-
wy/decyzji 

Tytuł  
projektu 

Program  
operacyjny 

Wartość  
ogółem 

(zł) 

Dofinansowanie 
ze środkówUE 

(zł) 

Nazwa benefi-
cjenta 

1 2 3 4 5 6 
POKL.02.01.01-
-00-A38/09-01 

Studia podyplo-
mowe MBA – za-
rządzanie w spor-
cie gwarancją 
wzrostu kwalifi-
kacji menedże-
rów sportu przed 
Euro 2012 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 927 000,39 676 554,26 

Politechnika 
Gdańska 

POKL.04.01.01-
-00-010/09-01 

Od orlika do 
olimpijczyka – 
kadry menadżer-
skie i trenerskie 
dla sportu 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 4 869 609,04 4 139 167,68 

Akademia Wy-
chowania Fi-
zycznego  
im. Eugeniusza 
Piaseckiego  
w Poznaniu 

POKL.04.01.01-
-00-454/08-01 

Ogółnopolski 
program kształ-
cenia kadr spor-
towych 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 

24 369 575,10 20 714 138,84 

Szkoła Wyższa 
im. Pawła 
Włodkowica  
w Płocku 

POKL.06.01.01-
-14-027/09-01 

Instruktor sportu 
– zawód z przy-
szłością II 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 

1 105 016,19 939 263,76 
Szkolny Zwią-
zek Sportowy 
Zarząd Główny 

 



Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w latach 2007–2010… 

 

455 

 

1 2 3 4 5 6 
POKL.07.02.01-
-02-007/08-01 

Przez sport do 
sukcesu 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 

216 082,49 183 670,11 

Towarzystwo 
Rozwoju Ro-
dziny, Zarząd 
Wojewódzki  
we Wrocławiu 

POKL.07.02.01-
-06-118/09-02 

Między nadzieją 
a zwątpieniem –
reintegracja spo-
łeczna poprzez 
sport 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 

764 195,10 649 565,84 

Lubelskie Cen-
trum Samo-
obrony i Fitnes-
su 

POKL.07.02.01-
-22-048/09-02 

Świetlica środo-
wiskowa MODeM 
– „Sport, Eduka-
cja, Kreatywność” 

Program 
Operacyjny 
Kapitał 
Ludzki 

778 270,00 661 529,50 

Stowarzyszenie 
Matemblewski 
Ośrodek Dusz-
pasterstwa Mło-
dych „MODeM” 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Zakończenie 

 
Przygotowana ekspertyza dotycząca finansowania sportu krajowego jedy-

nie w ogólny sposób przedstawia źródła finansowania różnego rodzaju działań 
związanych z kulturą fizyczną i sportem. Zebrane informacje pochodzą tylko 
z trzech najważniejszych programów operacyjnych: IG, KL i RPO, i nie od-
zwierciedlają wszystkich zrealizowanych projektów sportowych, gdyż analiza 
prowadzona była na podstawie tytułów projektów, a nie zawsze tytuł odzwier-
ciedla zakres działania. Brakuje pełnej informacji o zrealizowanych projektach 
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a z posiadanych danych wy-
nika, że zrealizowano zaledwie 3 projekty sportowe. W opracowaniu korzysta-
no z materiałów źródłowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz po-
szczególnych urzędów marszałkowskich. Brakuje danych z jednostek samorzą-
du terytorialnego: województw, powiatów, dzielnic oraz miast i gmin, które 
pozwoliłyby bardzo szczegółowo odpowiedzieć na postawione pytania. Analizę 
oparto głównie na bazach danych o zrealizowanych projektach UE, na  
31 grudnia 2010 roku liczyła ona ponad 65 tys. zawartych umów. 
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Tabela 5 

Dane dotyczące trzech najważniejszych programów operacyjnych 

Program operacyjny Liczba projektów Wartość projektów  
(mln zł) 

Wartość wsparcia UE  
(mln zł) 

Inteligentna Gospodarka 30 85 20 
Kapitał Ludzki 63 48 40 
Regionalne programy operacyjne 709 5 046 2 157 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Łącznie w ciągu trzech lat nowej perspektywy finansowej UE (2007–

2013) zrealizowano ponad 700 projektów infrastrukturalnych w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na łączną kwotę ponad 5 046 607 192 zł, 
w których dofinansowanie wyniosło ponad 2 157 037 724 zł. Zrealizowano 
blisko 30 projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na łączną kwotę 
ponad 80 mln zł, z tego dofinansowanie wyniosło ponad 20 mln zł. Ważnym 
źródłem finansowania zadań związanych z projektami tak zwanymi miękkimi 
jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w którego ramach złożono 63 projek-
ty na łączną kwotę ponad 48 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad  
40 mln zł. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej daje samorządom, organizacjom 
i instytucjom możliwość korzystania ze środków, które są przeznaczone dla 
naszego kraju. Z przedstawionych danych wynika, że właśnie samorządy lokal-
ne w największym stopniu są zainteresowane tymi środkami, co tylko może 
pozytywnie wpływać na rozwój gospodarki i społeczeństwa.  

Jak widać na wykresach, znaczne środki wydatkowane są na inwestycje 
związane ze sportem, kulturą fizyczną i rekreacją. Powstają nowe boiska, hale, 
pływalnie, kompleksy sportowe. Modernizowane są stare obiekty, niespełniają-
ce norm i warunków. Wiąże się to również z wykorzystaniem miejscowych firm 
do realizacji tych zadań, co zmniejsza bezrobocie. Sprzyja także większemu 
zainteresowaniu społeczeństwa aktywnością fizyczną, sportem i wykorzysta-
niem czasu wolnego w sposób pożyteczny i właściwy dla zdrowia. 

Samorządy, uczelnie wyższe oraz organizacje zajmujące się sportem wie-
dzą, gdzie należy szukać dodatkowych środków na działalność sportową. Wy-
dawać się zatem powinno, że tak wielkie środki wydatkowane na działania 
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związane ze sportem powinny być w pewien sposób monitorowane oraz skore-
lowane z różnymi działaniami i programami, tak aby nie powielać ich, a co za 
tym idzie, wykorzystać we właściwy sposób. Niezbędne wydaje się przeprowa-
dzenie badań i analiz pozwalających na szczegółowe zebranie informacji o ist-
niejącej i powstałej infrastrukturze sportowej oraz zrealizowanych projektach 
tak zwanych miękkich z zakresu sportu i bezpośredniego ich wpływu na rozwój 
sportu czy zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pełna informacja o zrea-
lizowanych projektach pozwoli na przygotowanie się do kolejnej perspektywy 
UE oraz wskaże Ministerstwu Sportu i Turystyki, gdzie należy skierować więk-
szą pomoc. 
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SPENDING OF EU FUNDS IN YEARS 2007–2010  

FOR SPORTS-RELATED ACTIONS 

 
 

Summary 
 

The article focuses on the spending of the EU financial resources for sports-
related actions and activities in the period from 2007 till 2010. It discusses the sources 
of financing as well as the allocation of the resources in projects relating to sport, the 
so-called “soft” measures and investments. In course of the discussion, some prelimi-
nary information regarding  the financing of the Euro 2012 including the accompanying 
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events, is provided. Finally, the distribution and actual spending of the EU funds is 
indicated per voivodeship along with the volume of financial support for the actions and 
activities specified therein. 
 

     Translated by Piotr Cegłowski 
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Wstęp 

 
Przedmiotem rozważań w artykule jest funkcjonowanie trzech polskich  

euroregionów wschodnich: Puszcza Białowieska, Szeszupa oraz Łyna-Ława. Są 
to najmłodsze polskie euroregiony i jedne z najmłodszych w Europie, a ich 
tworzenie przypadło na lata 2002 i 2003. Powstały na obszarach już istnieją-
cych większych starszych struktur tego typu, czyli na terenie Euroregionu Bug 
(1995 r.), Euroregionu Niemen (1997 r.) oraz Bałtyk (1998 r.). Ich utworzenie 
na już istniejących strukturach wynika przede wszystkim z wcześniejszych do-
świadczeń wyniesionych z takiej współpracy oraz konieczności wyodrębnienia 
swoich lokalnych interesów wynikających między innymi ze specyficznego 
środowiska geograficznego i kulturowego. Ta specyficzność sprawia, że tereny 
te są bardzo atrakcyjne w wymiarze europejskim – są to tak zwane zielone płu-
ca Europy. Z wymienionymi euroregionami współpracują regiony krajów, które 
nie są członkami UE: Białoruś i Rosja, a dzięki polskiemu partnerowi nawiązują 
współpracę z UE przez pewną dostępność pomocy strukturalnej.  

Powołanie tych euroregionów otworzyło nowe możliwości rozwojowe 
w kontekście peryferyjności i tworzenia nowej jakości rozwoju lokalnego. Prze-
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jawia się ona w utworzeniu struktury euroregionalnej wiążącej partnerów 
współpracy choćby celami przyjętymi statutowo. Inną płaszczyznę tworzą moż-
liwości finansowe związane z pomocą strukturalną, która pobudza inicjatywy 
lokalne. Najdłuższe doświadczenie w beneficjencji środków unijnych ma Euro-
region Puszcza Białowieska, pozostałe dwa przystąpiły do tej pomocy dopiero 
w latach 2007–2013, w ramach ogólnych przydziałów w programach operacyj-
nych i szczegółowych, związanych z realizacją programów Europejska Współ-
praca Terytorialna oraz Rozwój Polski Wschodniej. W artykule przedstawiono  
ogólne informacje o wymienionych euroregionach i ich celach oraz funkcjono-
wanie tych euroregionów, a zwłaszcza realizację zadań tworzących nową jakość 
rozwoju regionalnego.    

  
 

1. Zasięg terytorialny, struktura organizacyjna oraz cele prezentowanych 
euroregionów 

 
Euroregion Puszcza Białowieska powołano umową z maja 2002 roku, pod-

pisaną przez Polskę i Białoruś. Jest on międzynarodowym zrzeszeniem lokal-
nych społeczności po obu stronach granicy. Oparto go na transgranicznym 
obiekcie przyrodniczym Puszcza Białowieska i obejmuje swoim zasięgiem uni-
katowy w Europie i na świecie kompleks lasów pierwotnych. Powołanie euro-
regionu do życia było konsekwencją wieloletnich kontaktów utrzymywanych 
przez samorządy po obu stronach granicy, a konkretne przygotowania do za-
warcia umowy rozpoczęto w styczniu 2002 roku podpisaniem tak zwanej umo-
wy zamierzeń współpracy transgranicznej. 

Euroregion Szeszupa powołano w kwietniu 2003 roku przez podpisanie 
umowy przez samorządy Litwy, Rosji, Polski i Szwecji. Łączy on samorządy 
zlokalizowane w okolicach rzeki Szeszupy, która bierze początek w naszym 
kraju, przepływając dalej przez Litwę i Rosję.  

Euroregion Łyna-Ława powstał na mocy umowy z września 2003 roku, 
którą podpisały samorządy lokalne powiatów województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz rejonów Obwodu Kaliningradzkiego. Nazwę swoją wziął od zlewni 
rzeki Łyna-Ława i obejmuje niezniszczone cywilizacją piękne mazurskie krajo-
brazy wśród lasów i jezior. Więcej informacji o zasięgu terytorialnym przed-
stawiono na rysunkach 1–3 i w tabeli 1.  
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Rys. 1. Mapa Euroregionu Puszcza Białowieska 

Źródło: http://minsk.trade.gov.pl/pl/picture,7404, 2011.  

 
 

 
Rys. 2. Mapa Euroregionu Szeszupa 

Źródło: http://tic.sesupe.lt/index.php, 2011. 
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Rys. 3. Mapa Euroregionu Łyna-Ława 

Źródło:  http://tic.sesupe.lt/index.php, 2011. 
 

Tabela 1 

 Zasięg terytorialny euroregionów 

Nazwa  
euroregionu Zasięg terytorialny 

Puszcza Biało-
wieska 
25.06.2002 r. 
Polska – Białoruś 
 

Strona polska: 
– powiat hajnowski 
– gmina miejska Hajnówka 
– gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czyże, Narew, 

Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski, Orla 
– gmina wiejsko-miejska Kleszczele 
Strona białoruska: 
– rejon prużański 
– rejon kamieniecki 
– rejon świsłocki 

Szeszupa 
23.06.2003 r. 
Polska – Litwa – 
Rosja – Szwecja 

Strona polska: 
– uzdrowisko i gmina Gołdap z Pojezierza wschodnio-mazurskiego 
– gmina Kowale Oleckie położona w powiecie oleckim, woj. warmińsko-mazurskie 
Strona litewska: 
– samorząd Pagegiai 
– gmina Jurbarkas w zachodniej części Litwy, powiat Tukums 
– rejon Ŝakiai 
– samorząd Vilkaviŝkis z dwunastoma starostwami 
– gmina Mariampole 
– samorząd Kalvarija 
Strona rosyjska: 
– Obwód Kaliningradzki – Krasnoznamieńsk, Nesterow, Gusew, Oziersk 
Strona szwedzka: 
– gmina Eksjö  
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Łyna-Ława 
4.09.2003 r. 
Polska – Rosja 

Strona polska: 
– powiaty: bartoszycki, elbląski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski,  

olsztyński, węgorzewski  
Strona rosyjska: 
– rejony: Bagrationowsk, Gusiew, Oziersk, Prawdinsk 
– miasta: Mamonowo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.euroregion-puszczabialowies 
ka.prv.pl, 2011; http://www.newtrader.pl/uniaeuropjska_6,15.php, 2011; http:// 
www.euroregiony.pl/html/52_06.html, 2011 oraz tekstów o utworzeniu mię-
dzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą Euroregion Pusz-
cza Białowieska, Euroregion Szeszupa, Euroregion Łyna-Ława udostępnio-
nych w polskich sekretariatach ww. euroregionów. 

 
 
Euroregion jest jednostką zorganizowaną za pomocą instytucji, co odróż-

nia go od działań transgranicznych w formie współpracy. W typowym euro-
regionie zawsze jest rada, sekretariat, a rozwój współpracy euroregionalnej pro-
wadzi do powołania tematycznych grup roboczych. Jest ich tym więcej, im 
bardziej rozwinięte są więzi transgraniczne w euroregionie, a te w dużej mierze 
zależą od czasu funkcjonowania struktury euroregionalnej. Ponadto liczba te-
matycznych grup roboczych, które przejmują merytoryczną pieczę nad współ-
pracą w euroregionie, zależy od złożoności problemów oraz kierunków rozwo-
jowych i współpracy w tak zorganizowanym regionie [Greta, 2003]. Prawidło-
wość ta dotyczy też prezentowanych tu euroregionów. Z uwagi na ich stosun-
kowo krótki okres funkcjonowania oraz dość skonkretyzowane sektory działal-
ności mają one prostą konstrukcję, spełniającą warunki struktury organizacyjnej 
euroregionów i pozwalającą na realizację założeń współpracy. 

W najstarszym (z prezentowanych) euroregionie, czyli w Puszczy Biało-
wieskiej, struktura organizacyjna sprowadza się do Rady Euroregionu oraz Se-
kretariatu. Rada euroregionu jest jego najwyższą władzą i składa się z dziesięciu 
członków, po pięciu z każdej ze stron wybranych przez władze samorządowe. 
Respektując zasadę rozdziału funkcji oraz przemienność kadencji, spośród 
członków Rady wybierany jest przewodniczący i jego zastępca. Przewodniczą-
cy kieruje pracami Rady, do której zadań należy: 

– uchwalanie regulaminu dla Rady, Sekretariatu i biur krajowych, przyj-
mowanie uchwał na zasadzie konsensusu, 

– ustalanie wysokości składek członkowskich oraz finansowania Sekreta-
riatu i uchwalanie budżetu, 

– przyjmowanie nowych członków, 
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– zatwierdzanie projektów współpracy, 
– powoływanie stałych i czasowych komisji roboczych ds. współpracy 

w określonych dziedzinach oraz ustalanie trybu ich pracy, 
– reprezentowanie euroregionu na zewnątrz. 
Sekretariat euroregionu jest organem wykonawczym i tworzą go sekretarz 

– ze strony polskiej oraz jego zastępca ze strony białoruskiej. Do głównych jego 
zadań należy: 

– zwoływanie posiedzeń euroregionu, 
– koordynacja działalności stron, 
– administrowanie i realizacja zadań finansowych, 
– przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał, innych 

opracowań oraz zapewnienie realizacji postanowień Rady, a także tłu-
maczenie materiałów na języki stron porozumienia. 

W pozostałych dwóch euroregionach Łyna-Ława i Szeszupa, najmłod-
szych w Polsce i jednych z najmłodszych w Europie, profesjonalna struktura 
organizacyjna jest w fazie tworzenia i doskonalenia. W euroregionach tych 
działają: Walne Zebranie członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. W tak zorga-
nizowanej strukturze Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą i ustala 
główne kierunki rozwoju obszaru euroregionalnego, opracowuje uchwały, któ-
rymi kieruje się Zarząd, reprezentując euroregion na zewnątrz. Za sprawy finan-
sowe odpowiada zaś Komisja Rewizyjna.  

Zgodnie z ogólną „misją” euroregionów, są one tworzone do wspierania 
rozwoju gospodarczego, zbliżania mieszkańców i instytucji po obu stronach 
granicy, a także podejmowania działań na przykład z zakresu ochrony środowi-
ska naturalnego, infrastruktury, rozwoju przemysłowego bądź dotyczące rozwo-
ju obszarów wiejskich [Greta, 2008]. Wszystkie standardowe, typowe cele rów-
nież uznają za priorytet omawiane tu euroregiony, jednak mają też swoje szcze-
gółowe. Z racji usytuowania, walorów naturalnych i przyrodniczech bronią 
swojego środowiska naturalnego, mając świadomość, że są to tak zwane zielone 
płuca Europy. Jest to szczególnie widoczne w Euroregionie Puszcza Białowie-
ska. Euroregiony najmłodsze (Łyna-Ława i Szeszupa) zabiegają o budowę  
i umacnianie struktur transgranicznych i euroregionalnych. Euroregion Łyna- 
-Ława podejmuje działania infrastrukturalne aktywizujące głównie połączenia 
kolejowe. Omawiane euroregiony chcą przede wszystkim jak najlepiej wyko-
rzystać unijną pomoc strukturalną oraz opracować strategię rozwojową na naj-
bliższe lata z uwzględnieniem tej pomocy. Zaangażowanie w wielość prioryte-
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tów jest bardzo duże, co różni polskie euroregiony zaliczane do „młodych” od 
europejskich „starych” euroregionów, w których obserwuje się stabilizację dzia-
łań i wyważone podejście do wielości priorytetów. W „starych” europejskich 
euroregionach priorytety są oceniane w kontekście znaczenia dla rozwoju lo-
kalnego współpracujących obszarów. 

 
 

2. Przedsięwzięcia euroregionalne tworzące nową jakość w lokalnym rozwoju 

 
2.1. Euroregion Puszcza Białowieska – wybrane przedsięwzięcia 

  
Od początku powstania Euroregion Puszcza Białowieska aktywnie włączył 

się w pozyskiwanie środków pomocowych z UE. Był więc beneficjentem pro-
gramu PHARE CBC, który udzielał wsparcia polskiej współpracy euroregio-
nalnej już w 1994 roku. Wtedy objął euroregiony i regiony przygraniczne Unii 
Europejskiej i przyległe do nich regiony krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej. Od roku 1999 poszerzono zakres terytorialny programu, włączając doń 
także regiony zlokalizowane na granicach między krajami kandydującymi do 
UE. W ten sposób polskie granice południowa i północno-wschodnia znalazły 
się w zasięgu tej pomocy, w tym Euroregion Puszcza Białowieska od momentu 
powstania (2002 r.). Dzięki tej pomocy strukturalnej w polskiej części euro-
regionu zrealizowano 27 tak zwanych małych projektów o łącznej kwocie dofi-
nansowania 258,4 tys. euro. Największy udział miały projekty dotyczące kultu-
ry, a beneficjentami były domy i ośrodki kultury, urzędy gminne, szkoły. Ich 
realizacja wpłynęła na rozwój lokalny, który zintensyfikował się po wejściu 
Polski do UE i realizacji przedsięwzięć w strategiach 2004–2006 oraz 2007–
2013. Na obszarze euroregionalnym są realizowane zarówno przedsięwzięcia 
w ramach krajowych programów operacyjnych, jak i wynikające ze współpracy 
transgranicznej i sąsiedztwa. Ten ostatni typ wsparcia był realizowany do 2006 
roku jako Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG 
IIIA/TACIS CBC, a obecnie jako Program Europejskiego Instrumentu Sąsiedz-
twa i Partnerstwa – Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 
Ukraina, finansowany z dwóch linii budżetowych: po stronie polskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a po stronie białoruskiej i ukraiń-
skiej – ze środków TACIS CBC. Przedsięwzięciom w ramach tych programów 
poświęcono dalszą część artykułu dotyczącą Euroregionu Puszcza Białowieska.  
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2.1.1. Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG  

IIIA/TACIS CBC 

  
Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS 

CBC mimo wielu barier we wdrażaniu i współpracy z partnerami odegrał pozy-
tywną rolę w ożywianiu współpracy i rozwoju lokalnym. W ramach programu 
INTERREG IIIA w polskiej części euroregionu zatwierdzono 44 mikroprojekty 
na łączną kwotę ich dofinansowania 2 854,9 tys. zł. Wprawdzie pod tym wzglę-
dem lepsze były euroregiony na polskiej zachodniej granicy, ale ich staż i do-
świadczenie znacznie większe. Mimo „młodego wieku” Puszczy Białowieskiej, 
euroregion wyprzedził polskie euroregiony południowe. Największy udział 
miały projekty związane z kulturą i wymianą kulturalną, a więc podobnie jak 
w mikroprojektach realizowanych z przedakcesyjnego programu PHARE CBC, 
chociaż znacznie się poszerzył krąg celów, gdyż Polska w programie INTER-
REG IIIA miała już status członkowski w UE. Główne cele określone teore-
tycznie i realizowane praktycznie są następujące: 

– promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na 
obszarach przygranicznych, 

– ochrona środowiska naturalnego i współdziałanie w tym obszarze, 
– ochrona zdrowia publicznego i zapobieganie przestępczości zorgani-

zowanej, 
– sprawna obsługa ruchu granicznego i bezpieczeństwo na granicach, 
– promowanie inicjatyw społeczności lokalnych. 
Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS 

CBC obejmował trzy priorytety, które zostały zrealizowane w konkretnych 
przedsięwzięciach: 

– zwiększenie konkurencyjności obszaru granicznego przez modernizację 
i rozwój infrastruktury transgranicznej, 

– rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy trans-
granicznej, 

– poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej. 
Program ten pozwolił rozpocząć wiele przedsięwzięć, a niektóre z nich przed-
stawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Wybrane mikroprojekty w Euroregionie Puszcza Białowieska  
w ramach INTERREG IIIA/TACIS CBC 

Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy 
Puszcza dla rowerów – zrównoważona turystyka 
w transgranicznym regionie Puszczy Białowie-
skiej 

WWF Polska Światowy Fundusz na 
rzecz Przyrody 

Dziedzictwo wschodniej muzyki religijnej w kul-
turze europejskiej 

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cer-
kiewnej” 

Bielskie Integracje Międzykulturowe Bielski Dom Kultury 
Co w miastach puszczy? – transgraniczna współ-
praca miast w dziedzinie turystyki i promocji 

Gmina Miejska Hajnówka 

Przez miedzę – współpraca szkół w zakresie 
aktywnej edukacji przyrodniczo-kulturowej 

Liceum Ogólnokształcące z dodatkową 
nauką języka białoruskiego 

Centrum Interpretacji Dziedzictwa Białowieski Park Narodowy 
Strażacy bez granic – spotkania sportowe i edu-
kacyjne 

Komenda Powiatowa Państwowej Staży 
Pożarnej w Hajnówce 

Współpraca transgraniczna w Centrum Turystyki 
Regionu Puszczy Białowieskiej 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

Wzmocnienie umiejętności planowania prze-
strzennego z uwzględnieniem wartości środowi-
ska naturalnego w transgranicznym regionie 
Puszczy Białowieskiej 

Program Narodów Zjednoczonych  
ds. Rozwoju w Polsce  

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Biura Euroregionu Puszcza 
Białowieska w Hajnówce; [Euroregiony..., 2007]. 

 
 
W tabeli 3 przedstawiono przykładowe projekty w ramach INTERREG 

IIIA/TACIS CBC w kontekście działań realizowanych w priorytetach, a także 
informacje o dofinansowaniu ze środków unijnych. 

Ze zgromadzonych materiałów wynika, że wśród transgranicznych przed-
sięwzięć przeważały kulturowe, jednoczące ludność euroregionalną i będące 
główną płaszczyzną tworzenia nowej, lokalnej jakości rozwojowej. Potwierdza-
ją to również informacje zawarte w tabeli 3, z której wynika, że promocja re-
gionu i inicjatywy lokalne otrzymały najwięcej środków finansowych (w tym 
także w ramach dofinansowania). 
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Tabela 3 

Przykładowe projekty w ramach programu INTERREG Polska – Białoruś – Ukraina  
w latach 2004–2006 

Nazwa projektu Nazwa działania 
Wartość  

całkowita 
(zł) 

Wartość dofi-
nansowania  

z UE (zł) 
Wdrażanie mikroprojektów 
przez Euroregion Puszcza 
Białowieska – etap I 

3.1.  Zarządzanie, wdra-
żanie oraz kontrola  27 783,60 20 837,70 

Mikroprojekty na pograniczu 
polsko-białorusko-ukraiń-
skim – Euroregion Puszcza 
Białowieska 

2.2. Wspieranie inicja-
tyw społeczności  
lokalnych 1 276 509,21 957 381,91 

Mikroprojekty w Euroregio-
nie Puszcza Białowieska 

3.2.  Ewaluacja i promo-
cja programu 21 186,67 15 890,00 

Wdrażanie mikroprojektów 
przez Euroregion Puszcza 
Białowieska – etap II 

3.1. Zarządzanie, wdra-
żanie oraz kontrola 38 168,71 28 626,53 

Realizacja mikroprojektów 
na pograniczu polsko- 
-białorusko-ukraińskim – 
Euroregion Puszcza Biało-
wieska 

2.2.  Wspieranie inicja-
tyw społeczności  
lokalnych 2 517 760,17 1 888 319,12 

Promocja i ewaluacja Pro-
gramu Sąsiedztwa – Euro-
region Puszcza Białowieska 

3.2.  Ewaluacja i promo-
cja programu 45 353,12 34 014,84 

Zarządzanie Mikroprojekta-
mi przez Euroregion Puszcza 
Białowieska – etap II 

3.1.  Zarządzanie, wdra-
żanie oraz kontrola 38 515,23 28 886,42 

Źródło: jak pod tabelą 2; http://www.powiat.hajnowka.pl/bialorus, 2011; http://euroregion- 
-puszczabialowieska.pvr.pl/, 2011. 

 
 
2.1.2. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 

2007–2013 

  
Uzupełnieniem i w pewnym sensie kontynuacją oraz rozszerzeniem oma-

wianego programu jest Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś 
– Ukraina 2007–2013 o łącznej kwocie 202,9 mln euro, w tym 186,2 mln euro 
ze środków unijnych. Priorytety i działania przewidziane do finansowania  
z budżetu tego programu przedstawiono w tabeli 4. Wnioskodawcami są tu 
zarówno same euroregiony, jak i władze lokalne oraz regionalne, instytucje 
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centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realiza-
cję zadań publicznych na poziomie lokalnym lub regionalnym, organizacje poza-
rządowe, edukacyjne, kulturowe i naukowo-badawcze. Realizowano następują-
ce projekty: 

a) projekty zintegrowane, w których każdy z partnerów realizuje część 
działań na obszarze swego terytorium; 

b) projekty symetryczne, w których podobne działania realizowane są 
symetrycznie po obu stronach granicy; 

c) projekty oddziałujące, wdrażane zasadniczo w jednym kraju, ale wy-
kazujące także oddziaływanie w kraju partnerskim. 

 
Tabela 4 

Priorytety i działania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013 

Tytuł projektu Działania w ramach priorytetu 
Priorytet 1 
Wzrost konkurencyjności obszarów 
przygranicznych 

1.1.  Lepsze warunki dla przedsiębiorczości 
1.2.  Rozwój turystyki 
1.3.  Poprawa dostępności obszaru 

Priorytet 2 
Poprawa jakości życia 

2.1.  Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym 
2.2.  Bezpieczne i sprawnie funkcjonujące granice  

Priorytet 3 
Współpraca sieciowa oraz inicjaty-
wy społeczności lokalnych 

3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości  
współpracy transgranicznej 

3.2.  Inicjatywy społeczności lokalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych dotyczących Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina udostępnio-
nych przez Sekretariat euroregionu.  

 
  
Oprócz przedsięwzięć wynikających z działań transgranicznych planowane 

są i realizowane w latach 2007–2013 przedsięwzięcia w ramach regionalnych 
programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki i Inno-
wacyjna Gospodarka. Spośród wielu działań warto przytoczyć choćby projekty 
realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki – „Dzisiaj lokalnie” – tabela 5. 

Tematyka projektów integrujących społeczność lokalną koncentruje się na 
organizowaniu konferencji, festiwali, wystaw, warsztatów, współdziałaniu jed-
nostek straży pożarnej, a beneficjentami są zazwyczaj szkoły, gminne ośrodki 
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kultury, biblioteki bądź stowarzyszenia promujące dziedzictwo i rozwój re-
gionu.  

 
Tabela 5 

Priorytety integrujące społeczność lokalną – „Dzisiaj lokalnie” 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 
Kwota przy-
znaje dotacji 

(zł) 
1 2 3 

Kółko Rolnicze w Orli. Inicjatywa 
Obywatelska 

„Orla – historia zapisana obrazem” 4 000,00 

ZOPZW w Białymstoku – Koło PZ 
„Miętus” w Orli 

Integracyjny piknik ekologiczno- 
-wędkarski „Kładie 2009 r.” 4 300,00 

Gminny Ośrodek Kultury w Dubi-
nach. Lokalna Grupa działania  
z Chytrej 

„Wakacyjne soboty dla dzieci – Chy-
tra 2009” 1 195,00 

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podla-
sia 

„Zaśpiwajmo piśniu wesełeńku” – 
warsztaty pieśni tradycyjnych dla 
młodzieży 

4 300,00 

Miejski Ośrodek Kultury w Klesz-
czelach. Grupa Inicjatywna wsi 
Dasze 

„Tradycja (po)łączy pokolenia” 
4 000,00 

Szkoła Podstawowa w Łubinie 
Kościelnym. Poszukiwacze tradycji 

Z tradycją w przyszłość 3 641,00 

Gminny Ośrodek Kultury w Czy-
żach. Grupa nieformalna 

„Nasza straż, nasza wieś” w Klejni-
kach. Jubileusz 70-lecia Jednostki 
OSP w Klejnikach 

3 150,00 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Narwi. Koło Przyjaciół Biblioteki 

„Stare i nowe spotkania warsztatowe” 4 000,00 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Ludowej  

Letnie aktywacje 3 899,00 

Stowarzyszenie „Nasza Ojcowizna” „Nie zapominajmy o sobie” 3 500,00 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Orlańskiej 

II część wystawy fotograficznej „Orla 
– jej mieszkańcy, historia i dzień 
dzisiejszy” 

3 300,00 

Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki. 
Hajnowska Grupa Sympatyków 
Rocka 

Festiwal muzyki rockowej 
ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2009 3 690,00 

Gminny Ośrodek Kultyr w Narew-
ce. Hajnowska grupa nieformalna 
„Siemianki” 

„Niezapomniane smaki dzieciństwa” 
3 440,00 

Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych PR. Zarząd Oddziału Po-
wiatowego Hajnówka 

II strażacki turniej oldbojów 
3 380,00 
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Białowieski Ośrodek Kultury. Ini-
cjatywa obywatelska „Nowa Szansa 
dla Białowieży” 

„Porozmawiajmy o Białowieży” Kon-
ferencja rocznicowo-integracyjna – 
dialog obywatelski 

3 000,00 

Miejski Ośrodek Kultury w Klesz-
czanach. Klub Rowerzysty „Szpry-
cha” w Kleszczelach 

„Dogonić pszczołę... rowerem” 
3 060,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dokumentacyjnych udostępnio-
nych w Sekretariacie euroregionu; http://www.powiat.hajnowska.pl/biarorus 
2011; http://euroregion-puszczabialowieska.prv.pl/, 2011. 

 
 

2.2. Euroregiony Szeszupa i Łyna-Ława – wybrane przedsięwzięcia  

  
Przedsiębiorczość w wymienionych euroregionach jest znacznie mniejsza 

niż w Euroregionie Puszcza Białowieska, gdyż są to regiony bardzo młode, 
małe, a zatem nietypowe w porównaniu ze standardowymi euroregionami. Mi-
mo to proces euroregionalizacji zapoczątkował tu korzystanie ze środków po-
mocowych, które będą owocować w niedalekiej przyszłości znaczącymi przed-
sięwzięciami. 

Euroregion Szeszupa jako stosunkowo młody nie otrzymywał pomocy 
unijnej przed akcesją. Jednym wyjątkiem były drobne projekty ze sfery spo-
łeczno ekonomicznej, kulturowej, edukacyjnej, turystycznej, ochrony środowi-
ska i sektora biznesu realizowane ze środków PHARE 2000. Obecnie zaś ma 
dostęp do ogólnych programów operacyjnych przewidzianych i realizowanych 
w Polsce w latach 2007–2013, a ponadto do PO Rozwój Polski Wschodniej 
i PO Europejska Współpraca Terytorialna. Świadomość z jednej strony peryfe-
ryjności, a z drugiej szansy, jakie stwarza euroregion, intensyfikuje współpracę 
transgraniczną oraz politykę rozwoju euroregionu z wykorzystaniem jego endo-
geniczności. Główne przedsięwzięcia dotyczą: 

– wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych, 
– efektywnego gospodarowania nieodnawialnymi źródłami energii, 
– utrzymania równowagi ekosystemów, 
– ochrony przyrody, w tym unikatowych krajobrazów, biocenoz, różno-

rodności zasobów, poprawy warunków życia ludności. 
Są one już realizowane w ramach programów operacyjnych.  

Obszary wchodzące w skład Euroregionu Szeszupa ze względu na unika-
towe walory środowiska przyrodniczego są w szczególny sposób predestyno-
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wane do zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem takiej koncepcji jest 
ochrona zasobów przyrody przed degradacją, niewłaściwym użytkowaniem 
oraz zachowanie różnorodności biologicznej w tej części Europy. Ponieważ 
realizacja koncepcji leży w interesie całej społeczności europejskiej, konieczne 
jest zainteresowanie tą problematyką rządów, władz regionalnych i lokalnych, 
przedstawicieli nauki, a także międzynarodowych organizacji ekologicznych 
z całego kontynentu. W tym więc można upatrywać szans rozwojowych dla 
tych peryferyjnych obszarów. Ponadto w kategoriach szans należy też postrze-
gać szeroką współpracę międzynarodową już kontynuowaną przez innych part-
nerów euroregionalnych, na przykład litewski samorząd Pagĕgiai. Samorząd ten 
uczestniczy we współpracy międzynarodowej i realizacji projektów z samorzą-
dem Lommy ze Szwecji, miastem Sowietsk z Obwodu Kaliningradzkiego, sa-
morządem Badyburg z Niemiec, a poprzez euroregionalizację współpraca ta 
będzie się pogłębiać, co napawa nadzieją polskie gminy z euroregionu i nie-
euroregionalne obszary przyległe. 

Kolejny euroregion – Łyna-Ława – również ma krótką historię. Jego walo-
ry środowiskowe predestynują go do rozwoju turystyki i tego typu usług współ-
towarzyszących. Znalazło to już dziś wyraz w podjętych inicjatywach eurore-
gionalnych. Oto one: 

a) współorganizacja kolejnych spływów „Międzynarodowy Spływ Łyną 
– Stopki – Prawdinsk”; 

b) działania na rzecz uruchomienia międzynarodowego przejścia granicz-
nego dla ruchu turystycznego na rzece Łynie; 

c) działania na rzecz realizacji projektów: „Organizacja biura Euroregio-
nu Łyna-Ława” w ramach INTERREG (część A); „Strategia rozwoju 
Euroregionu Łyna-Ława”; „Budowa potencjału instytucjonalnego or-
ganizacji pozarządowych i przygotowanie Obwodu Kaliningradzkiego 
do uczestnictwa w polsko-rosyjkskiej współpracy transgranicznej (pro-
jekt ten jest realizowany przez ESWIP, czyli Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych); 

d) działania na rzecz aktywizacji połączenia kolejowego Bagrationowsk – 
Bratoszyce; 

e) prace nad strategią rozwojową euroregionu i aktywnym włączeniem 
się do realizacji programów operacyjnych finansowanych w latach 
2007–2013. 
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Jeżeli chodzi o szeroką realizację przedsięwzięć i w pełni korzystanie z unijnej 
pomocy, to euroregion, będący na „rozruchu”, został włączony we wszystkie 
programy operacyjne określone dla Polski, w tym z uwzględnieniem PO Roz-
wój Polski Wschodniej oraz PO Europejska Współpraca Terytorialna. Już po 
krótkim okresie funkcjonowania można zauważyć aktywizującą rolę procesu 
euroregionalizacji na tych oddalonych od centrum rozwojowego obszarów. 

 
 

Zakończenie 

 
Krótka charakterystyka wybranych euroregionów: Puszcza Białowieska, 

Szeszupa i Łyna-Ława, pozwoliła poznać specyfikę tych obszarów, polegającą 
na walorach środowiskowych, które mają szanse wykorzystać właśnie przez 
euroregionalizację. Bez wejścia w euroregion endogeniczne możliwości są nie-
aktywne, ponieważ peryferyjność regionów skazywałaby je na niedorozwój. 
Budowa struktury euroregionalnej jest szansą na odkrycie „drzemiących” 
w nich możliwości rozwojowych, które do tej pory nie były odkryte, a tym sa-
mym wykorzystane. Euroregion odkrył wartość lokalną o znaczeniu europej-
skim prezentowanych tu obszarów przygranicznych, a właściwie transgranicz-
nych, oraz umożliwił im w większym stopniu korzystać z pomocy unijnej.  
Euroregiony bowiem oprócz krajowych programów operacyjnych, wśród któ-
rych też są adresowane tylko do euroregionów (Europejska Współpraca Teryto-
rialna, PO Rozwój Polski Wschodniej), dodatkowo uczestniczą w programach 
transgranicznych, o których była mowa przy prezentowaniu przypadku Euro-
regionu Puszcza Białowieska.  

Krótki staż pozostałych dwóch euroregionów (Szeszupa, Łyna-Ława) nie 
dał im jeszcze możliwości rozwinięcia euroregionalnych programów transgra-
nicznych, lecz dopływ środków pomocowych pozwolił stworzyć nową jakość 
w rozwoju regionalnym. Bez euroregionalizacji opisywane tu przedsięwzięcia 
nie doszłyby do skutku bądź miałyby znacznie mniejszy wymiar. „Nieco star-
szy” Euroregion Puszcza Białowieska realizuje z powodzeniem programy 
transgraniczne, natomiast Szeszupa i Łyna-Ława dzięki euroregionalizacji od-
blokowały możliwości rozwojowe tych atrakcyjnych terenów. 
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Summary 
 
Euroregions as a special kind of regions are from one side the example of 

peripheral areas and from the second side the “locomotive” of development, and they 
are specially supported by European Union. The topic of the article is the example of 
functioning the youngest polish euroregions, which are changing the quality of regional 
developing by using it’s natural values. They become privileged beneficiaries of 
union’s structural resources for the realization development’s priorities in East Poland. 
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Wstęp 

 
Zróżnicowane poziom i tempo rozwoju regionów to niewątpliwy problem 

i wyzwanie polityki na skalę Polski i europejską. Utrzymujące się tendencje 
światowe potwierdzają, niestety, również fakt bogacenia się regionów zaawan-
sowanych ekonomicznie i gospodarczo, a ubożenia obszarów pozostających 
w tyle. Podobnie sytuacja jest również na terytorium Polski. Pomimo polepsza-
jących się wyników gospodarczych, coraz mocniej uwidaczniają się dyspropor-
cje między obszarem Polski wschodniej i zachodniej oraz między miastami 
a obszarami wiejskimi i mniej zurbanizowanymi, a zwłaszcza między metropo-
lią warszawską i resztą kraju. Różnice dotyczą również stopnia rozwoju we-
wnątrz województw w odniesieniu do poszczególnych powiatów [Przegląd 
terytorialny..., 2008]. Rośnie więc rola i znaczenie strategii rozwoju regionów 
na szczeblu centralnym i poszczególnych województw.  

Polityka regionalna państwa ma przede wszystkim za zadanie zapewnić 
trwały i zrównoważony rozwój kraju oraz spójność społeczno-gospodarczą 
i terytorialną. W tym celu skupia się między innymi na zadaniach z zakresu 
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ochrony środowiska, promocji zatrudnienia, rozwoju kultury, sportu i turystyki, 
podnoszeniu innowacyjności gospodarki oraz szeroko rozumianej edukacji 
wspólnot lokalnych [Ustawa z dnia 6.12.2006 r., art. 2]. Jednak zasadniczą rolę 
w rozwoju regionu odgrywają działania bezpośrednie, ujmowane w strategiach 
rozwoju województwa. Nowe podejście do koncepcji wspierania rozwoju tery-
torialnego skłania się bowiem do wykorzystania czynników endogenicznych 
w budowaniu potencjału województwa [Rozwój regionalny..., 2009]. Ma to na 
celu zwiększenie aktywności wewnętrznej i tworzenie unikatowych czynników 
konkurencji, w odróżnieniu od selektywnego finansowania pojedynczych 
przedsięwzięć [Krajowa strategia..., 2010]. Ponadto kompleksowy rozwój opar-
ty na unikatowości wewnętrznej ma zapewnić dbałość o kulturę narodową 
i tożsamość lokalną, środowisko naturalne oraz promocję walorów lokalnych 
[Ustawa z dnia 5.06.1998 r., art. 11]. 

 
 

1. Kierunki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego 
 
Zróżnicowanie tempa rozwoju regionów w Polsce nie jest problemem je-

dynie w ostatnich latach. Na obecne zróżnicowanie składają się bowiem histo-
ryczne uwarunkowania, zwłaszcza związane z regionem Polski wschodniej, 
oraz wieloletnie zaniedbania i promocja obszarów strategicznych z punktu wi-
dzenia rozwoju gospodarki i sytuacji ekonomicznej kraju. Tereny intensywnie 
rozwijane cechowały się wysokim stopniem uprzemysłowienia, co nie dotyczy-
ło wschodu kraju. Wybitnie rolniczy charakter tych obszarów spowodował, że 
aktywność koncentrowała się w państwowych gospodarstwach rolnych, których 
późniejsza likwidacja do dzisiaj skutkuje wysokim bezrobociem, niską przed-
siębiorczością oraz niskim wskaźnikiem urbanizacji i zaangażowania kapitału 
zagranicznego [Strategia rozwoju..., 2008]. 

Podobnie jest w województwie warmińsko-mazurskim, które pomimo wie-
lu cennych walorów zdaje się tracić na konkurencyjności wobec innych regio-
nów. Pomimo wzrostu zainteresowania w ostatnich latach turystyką i wypo-
czynkiem krajowym, region ten nadal jest wybitnie rolniczy, o niskim wskaźni-
ku przedsiębiorczości. Z punktu widzenia samorządu działania podejmowane 
w celu zwiększenia aktywności na rynku pracy nie wpłynęły znacząco na obni-
żenie poziomu bezrobocia. Problem migracji młodych i wykształconych, niski 
popyt wewnętrzny oraz jedna z najsłabszych w Europie dostępność komunika-
cyjna dodatkowo obniżają niski już wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej wo-
jewództwa. 
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Pomimo niesprzyjających uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, re-
gion ma jednak wiele atutów, co znalazło odzwierciedlenie w Krajowej strategii 
rozwoju regionalnego, nastawionej na promowanie i inwestycje w unikatowe, 
endogeniczne walory województw. Przewaga Warmii i Mazur polega na zróż-
nicowanym i bogatym środowisku naturalnym, obejmującym ponad 3000 jezior 
i 30% zalesionej powierzchni województwa. Historyczny brak uprzemysłowie-
nia tych terenów, pomimo hamowania rozwoju, paradoksalnie okazał się obec-
nie głównym czynnikiem determinującym sukces regionu, uznawanego za lide-
ra czystości środowiska naturalnego. Województwo uchodzi za ostoję natural-
nych i niezmienionych działalnością człowieka warunków przyrodniczych. 
W konsekwencji ponad 46% jego powierzchni stanowią obszary prawnie chro-
nione, obejmujące 4 parki narodowe, 8 parków krajobrazowych, 101 rezerwa-
tów, ponad 2 tys. pomników przyrody oraz 13 obszarów objętych programem 
NATURA 2000 [www.jezioro.com.pl, 2011]. W konsekwencji władze woje-
wództwa, biorąc pod uwagę środowisko naturalne, uznały wszelkie formy tury-
styki, rekreacji i sportu za jeden z podstawowych kierunków rozwoju regionu. 

W opracowanej dla województwa Strategii rozwoju społeczno-gospo-
darczego Warmii i Mazur [2005] wyznaczono trzy główne kierunki ewaluacji. 
Koncentrują się one przede wszystkim na podniesieniu konkurencyjności regio-
nu, tworzeniu społeczeństwa otwartego oraz budowie nowoczesnych sieci. 
Wszystko to jest jednak podporządkowane nadrzędnej wartości, jaką jest turys-
tyka. Zgodnie bowiem ze Strategią rozwoju turystyki w województwie warmiń-
sko-mazurskim [2004], ma być ona główną siłą napędową regionu, integratorem 
innych obszarów gospodarki i życia kulturalnego, dzięki czemu oprócz efektów 
bezpośrednich będzie również powodować korzystne sprzężenia zwrotne. 

Koncepcja budowania konkurencyjnego i nowoczesnego regionu z jedno-
czesnym poszanowaniem środowiska naturalnego i specyficznego dziedzictwa 
kulturowego opiera się przede wszystkim na opracowaniu produktu turystycz-
nego, jego promocji i dostępności. Warmia i Mazury koncentrują się przede 
wszystkim na trzech jego rodzajach: 

a) turystyce aktywnej – również w zakresie rekreacji i oferty specjali-
stycznej, prozdrowotnej, rehabilitacyjnej, a nawet sanatoryjnej; 

b) turystyce kulturowej i biznesowej – niejako uzupełniającej produkt 
wiodący, przedłużającej czas sezonu aktywnego w regionie, w postaci 
szkoleń, imprez integracyjnych i kulturowych specyficznych jedynie 
dla regionu; 

c) ekologizacji produktów turystycznych – zarówno przez oferentów, jak 
i klientów [Strategia rozwoju..., 2004]. 
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Tabela 1 

Wybrane formy aktywności prorozwojowej Warmii i Mazur 

Turystyka i walory regionalne Ekologia i środowisko naturalne 
– Tworzenie centrów powiązań kooperacyj-

nych 
– Promocja współpracy okołoinwestycyjnej 
– Organizowanie targów produktów regio-

nalnych 
– Tworzenie miejsc pracy dla osób młodych 
– Finansowanie stażów studenckich i absol-

wenckich 
– Promowanie wyrobów ze znakiem Warmia 

i Mazury 
– Wspieranie promocji i wystawiennictwa 

(np. siedmiu nowych cudów świata i pro-
mocja regionu w Europie) 

– Budowa systemu przystani żeglarskich  
(np. EkoMarina w Giżycku) 

– Stworzenie sieci atrakcji zimowych 
– Stworzenie zespołów rehabilitacyjno- 

-uzdrowiskowych 
– Rozwój turystyki prozdrowotnej 
– Łączenie turystyki aktywnej z rozwojem 

obszarów wiejskich 
– Tworzenie ośrodków i imprez sportów 

lotniarskich, balonowych i podwodnych 
(np. Sierpniowy Airshow w Giżycku)  

– Budowa ścieżek rowerowych 
– Tworzenie oferty dla turystyki specjalis-

tycznej 
– Promocja różnorodności kulturowej regio-

nu (np. targi produktów regionalnych 
w Węgorzewie) 

– Organizacja festiwali, warsztatów, plene-
rów, regat 

– Wspieranie dziedzictwa kulturowego 
– Tworzenie komplementarnej bazy turys-

tycznej 
– Budowa i modernizacja szlaków wodnych 
– Ukierunkowanie oferty na turystykę ak-

tywną 
 

– Wspieranie wykorzystania energii odna-
wialnej 

– Promocja jakości 
– Wspieranie rozwoju leśnictwa i gospo-

darki leśnej 
– Wspieranie produkcji żywności ekolo-

gicznej i slow food 
– Budowa ścieżek dydaktycznych 
– Zachowanie przyrodniczych obszarów 

funkcjonalnych i prawnie chronionych 
– Zapewnienie spójności i ciągłości komu-

nikacyjnej szlaków wodnych 
– Włączenie wszystkich obszarów o walo-

rach turystycznych i przyrodniczych do 
obszarów chronionych 

– Opracowanie programów rekreacyjnych 
dla szkolnictwa i edukacja proekologicz-
na 

– Promocja turystyki proekologicznej jako 
głównej przewagi regionu 

– Tworzenie „ekobaz” dla turystyki 
– Przeprowadzanie szkoleń i upowszech-

nianie wzorców zewnętrznych 
– Współpraca z placówkami oraz organiza-

cjami krajoznawczymi i ekologicznymi 
– Budowa, modernizacja i porządkowanie 

gospodarki ściekowej 
– Zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

jezior 
– Zalesianie gruntów 
– Tworzenie, utrzymanie i ochrona rezer-

watów przyrody 
– Preferowanie technologii redukującej 

hałas (np. strefy ciszy) 
– Podniesienie rangi obszarów chronionych 
– Restytucja flory i fauny 
– Renaturalizacja bagien, łąk i torfowisk 
– Egzekwowanie przestrzegania ochrony 

środowiska wśród turystów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Strategia rozwoju..., 2005; Strategia roz-
woju..., 2004; Zaktualizowana koncepcja..., 2005;  „Wiatr. Magazyn dla Żegla-
rzy” 2011]. 
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2. Innowacja wartości jako koncepcja biznesu 

 
Ukierunkowanie rozwoju Warmii i Mazur na turystykę, rekreację i ekolo-

gię stwarza wiele możliwości przedsiębiorczych. Z roku na rok poszerza się 
ciekawa i silnie związana ze specyfiką lokalną oferta pensjonatów, agroturysty-
ki i siedlisk. W miejscowościach historycznie bardziej zurbanizowanych atrak-
cje oferują duże jednostki hotelowe i gastronomiczne. Oprócz propozycji zwią-
zanych z bazą noclegową na uwagę zasługują walory historyczne regionu,  
a w szczególności kompleksy Wilczego Szańca w Gierłoży oraz rozlokowane 
w promieniu 60 km kwatery w Mamerkach czy na przykład w Gołdapi, unika-
towy na skalę światową, wciąż pełniący swe funkcje drewniany most obrotowy 
w Giżycku lub Kanał Ostródzko-Elbląski, jedyny tego rodzaju działający na 
świecie, o różnicy poziomów 99,5 m [Kulaszewski, 2006].  

Zgodnie z założeniami strategii rozwojowych sport i turystyka pełnią 
funkcję integracyjną dla pozostałych form przedsiębiorczości i aktywności go-
spodarczej. W miejscowościach stricte turystycznych, takich jak Mrągowo, 
Giżycko, Mikołajki czy Węgorzewo, wokół jezior i marin rozbudowuje się za-
plecze gastronomiczno-usługowe, oferujące atrakcje turystom preferującym 
inne formy rekreacji, na przykład zwiedzanie Szlaku Wielkich Jezior z lotu 
ptaka. 

Pomimo wielu atrakcji turystycznych i krajoznawczych, na pierwszy plan 
wysuwa się oferta związana z aktywnymi formami wypoczynku wodnego. Roz-
budowa na szeroką skalę infrastruktury i zaplecza portowego, przystani oraz 
innych udogodnień, coraz częściej na wysokim poziomie, sprzyja rozwojowi 
i popularyzacji wszelkich sportów wodnych. Turyści odwiedzający Krainę 
Wielkich Jezior mają do dyspozycji przede wszystkim: 

– żeglarstwo jachtowe, 
– wypoczynek motorowodny, 
– czynną turystykę kajakową, 
– windsurfing i kitesurfing,  
– turystyczno-krajoznawcze rejsy Żeglugą Mazurską,  
– zimowe atrakcje bojerowe. 
Oferta wypoczynku letniego jest z każdym sezonem coraz bogatsza i kie-

rowana do coraz szerszego grona odbiorców. Z jednej strony jest to z pewnością 
korzystne dla regionu i podnoszenia jakości usług, z drugiej jednak sprzyja 
pogłębianiu podziałów między uczestnikami branży. W konsekwencji nie-
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korzystnego kształtowania się układów konkurencyjnych rynek ofert aktywne-
go wypoczynku wykazuje dwie tendencje. Z jednej strony umacnia się pozycja 
największych i najdłużej działających przedsiębiorstw, z drugiej dochodzi do 
coraz większego rozproszenia oferentów o mniejszej skali działalności. Dyspo-
nując niewielkim lub nawet znikomym zapleczem zasobowym, nie są w stanie 
dorównać poziomem i jakością oferty głównym uczestnikom rynku, co powo-
duje niemal całkowity brak możliwości nawiązania rywalizacji o klienta. W re-
zultacie rynek aktywnej turystyki wodnej został zdominowany przez wyspecja-
lizowane, regionalne przedsiębiorstwa o niemal identycznej ofercie. Każdy 
bowiem z nich wpisany jest do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 
turystycznych, prowadzi szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne, orga-
nizuje rejsy rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, zielone szkoły, kolonie, 
imprezy integracyjne oraz prowadzi czarter jachtów. Różnice w ofercie dotyczą 
zazwyczaj akwenów lub dodatkowych szkoleń zawodowych w ramach turysty-
ki i rekreacji [www.mazury.info.pl, 2011].  

Wybór dostawcy usług zdeterminowany jest zatem głównie celowością 
i charakterem wypoczynku. Wszelkie formy zorganizowane, zwłaszcza na 
większą skalę, są obsługiwane przez wiodących przedsiębiorców, a rejsy i wy-
poczynek indywidualny – przez podmioty mniejsze, osoby fizyczne lub jest 
organizowany w ramach wypoczynku miejscowego w pensjonatach czy hote-
lach. Pomimo pozornie szerokiej gamy form aktywnego uprawiania sportów 
wodnych, ogranicza się ona jedynie do kilku, niemal identycznych ofert. 

Wspomniane ograniczenia i wyjątkowo wysokie bariery wejścia na rynek 
szkoleń i imprez żeglarskich powodują konieczność znalezienia innej formy 
bądź koncepcji biznesu. Jak pokazuje doświadczenie kilku ostatnich lat, nie jest 
to zadanie ani łatwe, ani chętnie stosowane. Jeśli przedsiębiorcy posiadają zaso-
by, przygotowują ofertę identyczną jak ich bezpośredni konkurenci, jeśli zaś nie 
– skupiają się na doraźnych usługach dla klienta indywidualnego, bez większej 
koncepcji działania. 

Ciekawym rozwiązaniem tego problemu jest oparcie pomysłu biznesowe-
go na szerokiej w swoim zasięgu innowacji wartości. Jest to całkowicie nowa 
filozofia działania przedsiębiorstwa w wymiarze strategicznym, oparta na kreo-
waniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. W konsekwencji dostarcza się 
klientowi całkowicie nowe dla niego i rynku wartości. Wykorzystując założenia 
koncepcji, przedsiębiorstwo unika konkurowania o już istniejący popyt w bran-
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ży, ponieważ samo go tworzy, zgodnie z własnymi możliwościami i oczekiwa-
niami [Jasińska, 2005]. 

Wykorzystując ideę innowacji wartości, założyciele Przedsiębiorstwa Tu-
rystycznego „Natangia”, stworzyli własną, niepowtarzalną, a przede wszystkim 
wyróżniającą się na Mazurach strategię biznesową. W odróżnieniu od wielu 
niemal identycznych ofert zaproponowali turystom odwiedzającym region nie-
spotykaną dotąd formułę aktywnego wypoczynku. Jako przedstawiciele spo-
łeczności lokalnej, zaangażowani w życie i rozwój regionu, dostrzegli w wy-
tycznych strategii rozwoju województwa doskonałą okazję rynkową. Jak 
stwierdzono, Warmia i Mazury oparły swój rozwój na turystyce, naturze i uni-
katowych wartościach regionalnych. W tym kierunku zmierza również strategia 
przedsiębiorstwa „Natangia”. Innowacyjność założeń polega bowiem przede 
wszystkim na szerzeniu i propagowaniu tradycyjnych wartości związanych 
z kulturą i obyczajowością regionu, zarówno w wymiarze sportowym, jak i spo-
łecznym, tworząc nurt żeglarstwa z zasadami. 

Działania nastawione na promocję regionu sprawiają, że z roku na rok cie-
szy się on rosnącym zainteresowaniem turystów. Coraz większa liczba jachtów 
żeglujących Szlakiem Wielkich Jezior oraz zmiany w przepisach regulujących 
uprawnienia żeglarskie powodują wiele problemów, zarówno porządkowych, 
jak i związanych z bezpieczeństwem. Zostały one jednak twórczo wykorzystane 
przez kierownictwo „Natangii”, które z zagrożenia stworzyło okazję rynkową. 
Głównym bowiem założeniem przedsiębiorstwa jest upowszechnianie tak zwa-
nego prawdziwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego żeglarstwa.  

Stworzona kilka lat temu szkoła żeglarstwa wyrasta z wieloletniego do-
świadczenia pedagogicznego w pracy z młodzieżą z dysfunkcjami fizycznymi, 
intelektualnymi i społecznymi. Praktyka tam zdobyta stanowiła punkt wyjścia 
dla strategii przedsiębiorstwa – szeroko rozumianego wychowania przez żeglar-
stwo. Działania podejmowane w jej ramach nie ograniczają się jedynie do spor-
tu i rekreacji (choć stanowią zasadniczą większość), ale wpisują się w założenia 
rozwoju regionalnego przez silne zwrócenie uwagi na ekologię, aktywizację 
społeczną oraz dziedzictwo kulturowe.  

Koncepcja odpowiedzialnego żeglarstwa pozwala z jednej strony wyróżnić 
ofertę rynkową, z drugiej stara się przywrócić wartości zatracane wraz 
z rozwojem ruchu turystycznego. „Natangia” oprócz typowego, określonego 
w przepisach Polskiego Związku Żeglarskiego szkolenia stara się, aby każdy 
adept żeglarstwa potrafił ocenić i dostosować swoje możliwości do warunków 
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panujących na wodzie przez samodzielne prowadzenie jachtu i dowodzenie 
załogą. Oferta jest skierowana również do najmłodszych, w wieku od 9 lat do 
12 lat. Organizowane rejsy tematyczne i zielone szkoły przez elementy insceni-
zacji literatury przygodowej i wydarzeń historycznych przedstawiają z jednej 
strony tradycję i kulturę żeglarską oraz związane z nimi przesądy, a z drugiej 
malownicze krajobrazy mazurskie, zabytki oraz unikatową przyrodę. Ponadto 
jako jedyna tego typu szkoła zapewnia każdemu uczestnikowi profesjonalne 
szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, odbywające się we 
współpracy z mazurskim WOPR. Przeprowadzane na użytek własny założycieli 
badania wśród osób uprawiających sporty wodne wykazują bowiem, że niemal 
90% z nich nie byłoby w stanie udzielić niezbędnej pomocy osobie poszkodo-
wanej [http://gizycko.wm.pl/Powstal-zeglarski-dekalog-ekologiczny--,71862, 
2011]. Oprócz działań szkoleniowych wraz z fundacją Pętla Mazurska „Natan-
gia” stara się o budowę tak zwanych łapaczy przed przecinającymi szlaki linia-
mi wysokiego napięcia, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo żeglugi. 

Wychodząc naprzeciw zasadniczemu problemowi, którym jest względnie 
krótki sezon turystycznego zainteresowania regionem, „Natangia” przygotowała 
również ofertę aktywizującą miesiące zarówno przed, jak i po nim. Rokrocznie 
sezon otwierają regaty o Puchar Pętli Mazurskiej, połączone z wieloma impre-
zami towarzyszącymi, przyciągającymi odwiedzających i mieszkańców. Ponad-
to rejsy odbywają się niemal do pierwszych śniegów, a w zimie jachty są za-
mieniane na bojery. Działania te mają na celu uatrakcyjnienie regionu w tak 
zwanych martwych miesiącach, zarówno w kontekście przyjezdnych, jak i ak-
tywizacji zawodowej mieszkańców.  

Oprócz krzewienia wartości prawdziwego żeglarstwa „Natangia” stara się 
zwiększać świadomość i aktywność każdego korzystającego z zasobów natural-
nych turysty w zakresie odpowiedzialności ekologicznej. Jej działania znalazły 
uznanie i poparcie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie 
i Regionalnego Konserwatora Przyrody. W ramach akcji Zielono Mi stara się 
rozpowszechnić wśród wodniaków i firm czarterowych tak zwany Dekalog 
żeglarza-ekologa, który w postaci prostej naklejki propaguje postawy i zacho-
wania przyjazne naturze, tradycji żeglarskiej i elementarnym zasadom dobre- 
go wychowania [http://www.petlamazurska.org.pl/aktualnosci/akcje/zielono-mi, 
2011]. Szkoła nie ogranicza się jedynie do akcji informacyjnych. Stara się wraz 
z mieszkańcami oraz uczestnikami wypoczynku czynnie chronić środowisko 
naturalne regionu przez akcje sprzątania miejsc szczególnie zaniedbanych, 
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sprzątania posezonowego oraz dbania o zachowanie nienaruszalności rezerwa-
tów (honorowy patronat wysp Szlaku Wielkich Jezior). 

Świadomość rosnącej liczby turystów rodzi konieczność zadbania również 
o dostępność komunikacyjną i drożność szlaków wodnych. Obciążenie głów-
nych arterii jest nie tylko zagrożeniem bezpieczeństwa żeglugi, ale przede 
wszystkim powoduje postępującą dewastację ekosystemu. Zasadniczym pro-
blemem na najbardziej uczęszczanych szlakach jest stężenie fosforu i azotu 
w wodzie, powodujące w konsekwencji namnażanie glonów i powstawanie 
przydennych stref beztlenowych. Oprócz oczywistej rozbudowy infrastruktury 
sanitarnej oraz wzmożonej kontroli jachtów ważne jest więc odciążenie szlaków 
przez budowę nowych przejść. „Natangia” wraz z fundacją Pętla Mazurska 
podjęła działania mające na celu otwarcie nowego szlaku, który prowadząc na 
wschód od Mikołajek, ma połączyć jeziora Śniardwy i Niegocin i jednocześnie 
ochronić środowisko. Oprócz nowego, 25-kilometrowego, malowniczego szla-
ku, założono aktywizację terenów wiejskich, ożywienie turystyczne, dofinan-
sowanie unijne oraz pojawienie się nowych atrakcji, na przykład w postaci 
przeprawy lądowej o długości 1,8 km, znajdującej się 25 m nad lustrem wody 
[www.petlamazurska.org.pl, 2011].  

Działalność szkoły nie ogranicza się jedynie do obszarów związanych 
z aktywnością sportową i rekreacyjną. W końcowej fazie realizacji znajduje się 
bowiem projekt związany ze stworzeniem i prowadzeniem w Giżycku restaura-
cji opartej wyłącznie na produktach z Warmii i Mazur, tradycyjnych daniach 
i recepturach regionu oraz trunkach, między innymi z regionalnego browaru 
Kormoran z Olsztyna.  

 
 

Zakończenie 

  
Koncepcja innowacji wartości pozwala wykorzystać okazje, jakie pojawia-

ją się w sytuacjach z pozoru niesprzyjających. Słabsze tempo rozwoju Polski 
wschodniej i jej niższy stopień zurbanizowania stwarzają wiele możliwości 
podmiotom aktywnym i zaangażowanym w rozwój regionu, którzy twórczo 
podchodzą do wyzwań związanych z silną i specyficzną konkurencją oraz ogra-
niczeniami ekonomicznymi. Nowe spojrzenie na tradycję zarówno regionalną, 
jak i sportową, pozwala z powodzeniem zaistnieć i rozwijać się na stosunkowo 
trudnym rynku szkoleń i żeglarstwa rekreacyjnego. Ponadto idea wychowywa-
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nia przez odpowiedzialne i bezpieczne żeglarstwo przyczynia się do zachowa-
nia walorów naturalnych województwa, tak istotnych z punktu widzenia strate-
gii jego rozwoju, a działalność z nią związana aktywizuje pod względem spo-
łecznym i zawodowym mieszkańców. 
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VALUE INNOVATION OF TOURISTIC AND TRAINING COMPANY 

“NATANGIA” AS A FORM OF REALIZATION DEVELOPMENT STRATEGY  

OF WARMINSKO-MAZURSKIE PROVINCE 

 
 

Summary 
 

It is generally know that differences of regions development become really 
important problem for national economy. We can notice it especially in comparison 
level of development  east of Poland with some western regions. That is why regional 
strategies of development are becoming more important in the same way one as on 
central level. 

The main purpose of polish regional development strategy is to provide solid and 
level-headed evolution of the country. It is being achieved by realization of projects 
concentrated on employment promotion, ecology, culture, sport and touristic deve-
lopment. The innovative initiatives and new conception of business are best way to 
accomplish this strategy. One of such successful approach is presented in this 
elaboration on example of “Natangia” company.  

 
Translated by Alicja Karasek 
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ZNACZENIE SPORTU I REKREACJI  
W STRATEGII ROZWOJU SZCZECINA 

 
 
 

Wstęp 

 
Szczecin jest miastem na prawach powiatu, a jednocześnie stolicą woje-

wództwa zachodniopomorskiego, położonym w jego zachodniej części. Po-
wierzchnia Szczecina (301 km2)1 stawia go na trzecim miejscu wśród najwięk-
szych miast Polski, a pod względem ludnościowym (405,6 tys.) na siódmej 
pozycji. Przedstawione wartości świadczą o znacznym potencjale Szczecina 
w skali kraju oraz dominującej roli miasta w rozwoju województwa i euro-
regionu Pomerania, do którego należy. 

Strategia rozwoju lokalnego jest instrumentem, za którego pomocą władze 
lokalne powinny programować rozwój jednostek samorządu terytorialnego. 
Pojęcie strategia rozwoju można definiować jako „wieloletni program rozwoju, 
zawierający uporządkowane w sposób hierarchiczny cele długofalowe i sposo-
by ich realizacji, podlegający ciągłej aktualizacji i społecznie akceptowany” 

[Metody stymulowania..., 2002, s. 229]. Pomimo że ustawodawca nie nakłada 
na gminy obowiązku przygotowania takiego dokumentu, to zaleca się jego 
opracowanie w ustawach regulujących finanse publiczne i w ustawach o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego. Strategia może przyczynić się do 

                                                           
1  Dane liczbowe pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i dotyczą roku 2010. 
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stworzenia ram działalności gminy i racjonalizacji jej wydatków budżetowych, 
gdyż umożliwia dostęp do środków ze źródeł pomocowych. Typowymi elemen-
tami składającymi się na dokument strategiczny są: 

– diagnoza obecnego stanu i identyfikacja głównych problemów rozwo-
jowych, 

– analiza SWOT, 
– wizja rozwojowa, 
– cele rozwojowe, 
– strategiczne programy gospodarcze, 
– wdrażanie i monitorowanie strategii. 

Strategia rozwoju może mieć różne formy, zapewniając bardziej lub mniej 
zrównoważony rozwój społeczności lokalnej. Wybór strategii jest uzależniony 
przede wszystkim od specyfiki środowiska społeczno-gospodarczego i natural-
nego, którego ma dotyczyć strategia [Filipiak-Dylewska, Szewczuk, 2000, 
s. 376–377]. Głównie chodzi tu o określenie położenia geograficznego, aktual-
nej i potencjalnej pojemności rynku lokalnego (mierzonej liczbą strumienia 
mieszkańców, zarówno czasowo jak i na stałe przebywających na terytorium 
będącym w jurysdykcji danej jednostki samorządowej) czy innych walorów, 
które pozwolą przyciągnąć potencjalnych inwestorów i zapewnić rozwój spo-
łeczności lokalnej. Strategia powinna wynikać z potencjalnych możliwości wy-
korzystania nie tylko własnych pomysłów na rozwój i aktywność społeczeń-
stwa, ale również z takich elementów, jak zasoby surowcowe i kadrowe, walory 
klimatyczne, przyrodnicze, uzdrowiskowe czy możliwości rekreacyjne. Nie bez 
znaczenia jest charakter jednostki samorządowej: czy jest to jednostka wiejska, 
czy miejska, mała czy duża, zasobna, czy nie. Pod uwagę bierze się obszar, 
liczbę mieszkańców (gęstość zaludnienia), w tym również aktywnych zawodo-
wo, profil aktywności zawodowej i gospodarczej. Na ogół strategia rozwoju 
gminy obejmuje tylko jej teren. Stosunkowo rzadko są uwzględniane uwarun-
kowania, wynikające z sytuacji w sąsiednich gminach i otoczeniu regionalnym 
[Wojciechowski, 2000, s. 203]. Nieliczne są sytuacje, gdy strategia gminy jest 
skoordynowana ze strategiami przygotowanymi w okolicznych gminach. Moż-
na to wytłumaczyć jedynie różnicą czasową tworzenia tych dokumentów. Stra-
tegię rozwoju gmina może przygotować w różny sposób. Najczęściej są one 
opracowane we współpracy z ekspertami (konsultantami). Strategia rozwoju 
gminy powinna być opracowana na 10–15 lat [Jastrzębska, 1999, s. 41] i co 
jakiś czas zmieniana (aktualizowana), na przykład po wykonaniu pierwszego 
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lub kolejnego etapu, lub po wystąpieniu nowych zjawisk, które nie zostały 
wzięte pod uwagę podczas jej przygotowania, w celu dostosowania do nowych 
warunków działania danej gminy.  

Sport i rekreacja mogą i często odgrywają ważną rolę w rozwoju gminy. 
Jeżeli tak jest, musi to znaleźć wyraz w strategii jej rozwoju. Tak jest w przy-
padku gminy miasto Szczecin, w której sport i rekreacja są bardzo ważne.  

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia sportu i rekreacji w strategii 
rozwoju Szczecina. Warto dodać, że znane są teorie twierdzące, że turystyka 
[Miejsce turystyki…, 2007, s. 126–133] i szeroko rozumiana rekreacja stają się 
obecnie najważniejszym motorem wzrostu. Przykładem takiego rozumowania 
jest koncepcja miasta „jako maszyny rozrywki” T.N. Clarka. Utrzymuje on, że 
czynniki estetyczne stwarzające odpowiednie warunki do rekreacji są obecnie 
najważniejszym czynnikiem. W tym kontekście T.N. Clark podaje przykład 
Chicago, gdzie liczba zatrudnionych w szeroko rozumianej branży rozrywkowej 
już dawno przekroczyła liczbę zatrudnionych w przemyśle [Derek i wsp., 2005, 
s. 199]. Upadek przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego w stanach Illinois 
oraz Michigan2 może być dobrą analogią do likwidacji przemysłu stoczniowego 
oraz okołostoczniowego w Szczecinie. Na gruncie przytoczonych obserwacji 
uzasadnione jest poszukiwanie szansy rozwoju Szczecina w obszarze sportu 
i rekreacji, dlatego znalazł się on zarówno w Diagnozie społeczno-gospodarczej 
Szczecina, jak i w Strategii rozwoju Szczecina. 

 
 

1. Miejsce sportu i rekreacji w Diagnozie społeczno-gospodarczej Szczecina 

 
W roku 2008 władze Szczecina ogłosiły przetarg3 na przygotowanie aktu-

alizacji Strategii rozwoju Szczecina oraz opracowanie średniookresowego pro-
gramu rozwoju, który wygrała spółka WYG International z Warszawy [Szczecin 
przystępuje…, 2008] będąca częścią WYG Group, brytyjskiej grupy notowanej 
na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych [Dolniak-Górski, 2008]. Sze-
                                                           

2  W stanie Illinois położone jest Chicago, natomiast w stanie Michigan Detroit. Kryzys 
motoryzacyjny, a następnie finansowy spowodowały zamknięcie części fabryk w tych regionach 
i przeniesienie miejsc pracy do tańszej Kanady i Meksyku, którego bogacące się społeczeństwo 
stanowi bardziej perspektywiczny rynek zbytu, a rosnące ceny paliw zmuszają producentów do 
szukania oszczędności nawet w kosztach transportu. 

3  Zamówienie publiczne Urzędu Miasta Szczecin nr 2008/S 19-262980 na usługi dorad-
cze w zakresie rozwoju, Biuletyn Informacji Publicznej. 
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fem zespołu ekspercko-redakcyjnego został prof. Dariusz Zarzecki z Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie 
aspekty funkcjonowania miasta podzielono na trzy sfery: gospodarczą, spo-
łeczną i przestrzenną. Profesor D. Zarzecki został także głównym ekspertem 
w sferze gospodarczej. Sferę społeczną powierzono prof. Stanisławowi Flejter-
skiemu z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, a sferę przestrzenną – Januszowi Nakendzie-Trepce. W ramach prac nad 
aktualizacją strategii przygotowano trzy istotne dokumenty odpowiadające za 
analizę stanu obecnego (Diagnozę społeczno-gospodarczą Szczecina) i ocenę 
strategii przyjętej w 2002 roku (Ocenę realizacji strategii rozwoju Szczecina) 
oraz określenie pożądanego kierunku działań (Strategię rozwoju Szczecina 
2025). 

Opracowana Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina (DSG) zyskała 
podwójne znaczenie, gdyż z jednej strony była podstawą do oceny strategii 
przyjętej w 2002 roku, a z drugiej była punktem wyjścia określenia nowej stra-
tegii rozwoju miasta. Prace nad DSG zakończyły się opublikowaniem w maju 
2010 roku raportu podsumowującego, analizującego i oceniającego dane 
o Szczecinie obejmujące lata 2002–2008. Parametry charakteryzujące Szczecin 
były analizowane nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni, przez odniesie-
nie wyników uzyskanych dla Szczecina do wartości analogicznych parametrów 
w siedmiu miastach uznanych za porównywalne (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowi-
ce, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław), a także do województwa zachodnio- 
pomorskiego i całego kraju. Diagnozę podzielono na 14 części, z których trzeci 
rozdział dotyczył sfery społecznej, w tym między innymi sportu i rekreacji4. 

W DSG sport i rekreację określono jako element kultury fizycznej spo-
łeczności lokalnej uwzględniający zbiór reguł i norm postępowania, mają-
cych na celu dbałość o zdrowie własne mieszkańców i ich prawidłowy roz-
wój psychofizyczny [Diagnoza…, 2010]. Za czynniki mające wpływ na poziom 
zaangażowania mieszkańców w zajęcia ruchowe uznano postawy społeczne 
oraz dostępność oferty organizacyjnej i bazy sportowo-rekreacyjnej. Zgodnie 
z tak zaprezentowanym podejściem można uznać, że działania JST skierowane 
tylko na budowę infrastruktury są niewystarczające, ponieważ należy jeszcze 

                                                           
4  Sport i rekreacja w DSG obejmował pkt 3.4 (s. 44–54), ale odwołania do tego zagad-

nienia można też odnaleźć w analizie benchmarkingowej rozwoju społecznego (pkt 9.2), analizie 
SWOT sfery społecznej (pkt 10.1) oraz wśród wskaźników i mierników zawartych w aneksie 
statystycznym (załącznik 1). 
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zadbać o postawy społeczne wobec ruchu fizycznego, podkreślając przy tym 
jego wagę w życiu człowieka, zarówno w kontekście utrzymania zdrowia fi-
zycznego, jak i regulatora napięcia psychicznego. 

Według autorów dokumentu, podstawą rozwoju sportu i rekreacji 
w Szczecinie powinny być warunki naturalne miasta, które można uznać za 
wewnętrzne pokłady wzrostu. Nadrzędną cechą Szczecina, wyznaczającą 
kierunek identyfikacji miasta, jest jego morski charakter5. Przykładem morskie-
go charakteru w aspekcie sportu i rekreacji jest stan infrastruktury żeglarskiej. 
Autorzy DSG wskazują, że na terenie Szczecina funkcjonuje 5 marin zaprojek-
towanych łącznie na 510 miejsc cumowniczych, w tym trzy mariny zlokalizo-
wane są na obszarze jeziora Dąbie oraz po jednej na Regalicy i na Odrze. Cał-
kowite rozmiary szczecińskich marin, mimo że wydają się duże, to w porówna-
niu tylko z przystanią powstałą w niemieckim Ueckermünde, mającą miejsca 
dla 400 jachtów, okazują się znikome. Ocenę stanu technicznego terenów wod-
nych i przybrzeżnych znajdujących się w granicach Szczecina szerzej opisano 
w części DSG poświęconej sferze przestrzennej, gdzie wymieniono liczne za-
niedbania infrastrukturalne hamujące rozwój rekreacji i turystyki wodnej 
w Szczecinie. 

Pomimo wspomnianych niedogodności, dyscypliny wodne, czyli pływa-
nie, wioślarstwo i żeglarstwo, należą do wiodących w Szczecinie. Mogą o tym 
świadczyć osiągnięcia szczecińskich sportowców na XXIX Igrzyskach Olimpij-
skich w Pekinie w 2008 roku, gdzie złote medale w wioślarstwie zdobyli Marek 
Kolbowicz i Konrad Wasilewski z Akademickiego Klubu Sportowego, a Kata-
rzyna Baranowska z Miejskiego Klubu Pływackiego zajęła 8 miejsce w pływa-
niu. Oprócz dyscyplin związanych z wodą równolegle rozwija się sport wyczy-
nowy (zawodowy) na najwyższym, światowym poziomie, reprezentowany 
przez lekkoatletów, a w szczególności Monikę Pyrek. 

Sport zawodowy to najwyższy stopień uprawiania ruchu fizycznego przez 
społeczeństwo, na który decyduje się tylko niewielka część jego populacji. Jed-
nocześnie warunki do jego uprawiania są najbardziej koszto- i czasochłonne, co 

                                                           
5  Czynnikiem określającym charakter Szczecina jest przede wszystkim woda i zieleń. Na 

tych dwóch elementach oparto koncepcję marki Szczecina jako pływających ogrodów  
(ang. Floating Garden). Temat walorów przyrodniczych na obszarze miasta nie został jednak 
w DSG zauważony w kontekście warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, co może 
budzić kontrowersje. 
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mogą symbolizować odwrócone piramidy potrzeb społeczeństwa i nakładów 
koniecznych do ich zaspokojenia (rys. 1). 
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projekty strategiczne z punktu widzenia całego kraju, 
wydatki samorządowe połączone z nakładami rządowymi 
przy współudziale sektora prywatnego.

inwestycje, projekty i działania wynikające z zadań obowiązkowych 
samorządu oraz wspierane inicjatywy społeczeństwa, tj. boiska 
szkolne, kluby osiedlowe, rajdy, biegi i maratony.

naturalne walory i warunki przyrodnicze w niewielkim stopniu 
dostosowane dla potrzeb mieszkańców, inicjatywy oddolne 
mieszkańców, zawody i turnieje.

Piramida potrzeb 
społeczeństwa 

Odwrócona piramida 
koniecznych nakładów 

 
 
Rys. 1. Schemat zależności między zaangażowaniem społeczeństwa w sport i rekrea-

cję a związanymi z tym nakładami i kosztami 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
W odniesieniu do sportu amatorskiego w DSG zwrócono uwagę na „zna-

czący wzrost liczby klubów, ich członków, trenerów oraz instruktorów sporto-
wych w Szczecinie” [Diagnoza..., 2010, s. 44] w latach 2002–2008. Wzrost 
liczby klubów sportowych o 9,9% przyczynił się do wzrostu liczby członków 
klubów sportowych do 25 osób na tysiąc mieszkańców, czyli o 12,8%, co było 
wartością znacznie wyższą niż w wielu innych miastach i nieznacznie wyższą 
niż w województwie zachodniopomorskim (11,7%). 

Inną kategorią jest liczba osób ćwiczących w klubach sportowych, która 
w Szczecinie w 2008 roku była wyższa niż liczba członków i wyniosła  
25,9 osoby na 1000 mieszkańców. Dynamika wzrostu osób ćwiczących 
w Szczecinie (25,9%) była nieznacznie niższa od dynamiki w przekroju całego 
kraju (33%), na podobnym poziomie jak w województwie zachodniopomorskim 
(19,6%) i dwukrotnie niższym niż w Katowicach (59,9%), które osiągnęły w la-
tach 2002–2008 największy wzrost liczby osób ćwiczących. Ponadto autorzy 
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DGS zwrócili uwagę na zauważalną różnicę między liczbą ćwiczących kobiet 
(15,3 os./1000 miesz.) oraz mężczyzn (37,6 os./1000 miesz.), pomimo wzrostu 
liczby ćwiczących kobiet o 35,8%, a więc o 18,1 punktu procentowego więcej 
niż wyniosła dynamika mężczyzn. Odnotowano także, że Szczecin cechuje się 
najwyższą spośród porównywalnych miast liczbą ćwiczącej młodzieży i dzieci: 
110 osób na 1000 mieszkańców do 18. roku życia. Pozwala to optymistycznie 
spojrzeć na rozwój sportu amatorskiego w mieście. 

Zaobserwowany wzrost zainteresowania sportem amatorskim autorzy DSG 
skonfrontowali z oceną szans na jego kontynuację i rozwój jakościowy. Zauwa-
żalną barierą jest bowiem „brak wystarczająco rozwiniętej medycyny i odnowy 
(bazy medyczno-naukowej)” [Diagnoza..., 2010, s. 52]. W opinii ekspertów 
należy „utworzyć łatwo dostępną przychodnię sportowo-lekarską odpowiadają-
cą współczesnym wymogom sportu” [Diagnoza..., 2010]. Ponadto zauważono, 
że Szczecin ma niewystarczającą bazę hotelowo-gastronomiczną z dietetyką na 
wysokim poziomie, a szansy na zmianę tego stanu rzeczy upatruje się we 
współpracy gminy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wydziałem 
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 
 

2. Rola sportu i rekreacji w strategii Szczecina  

 
Strategia rozwoju Szczecina 2025 (SRS 2025) to najważniejszy dokument 

w procesie aktualizacji Strategii rozwoju Szczecina z 2002 roku. Strategia roz-
woju Szczecina 2025, opracowana i opublikowana 23 maja 2011 roku, nie zo-
stała jeszcze przyjęta przez Radę Miasta (stan na czerwiec 2011 r.), natomiast 
świadczy o wyborze kierunków rozwoju Szczecina na najbliższą dekadę. W do-
kumencie tym ważne miejsce zajmuje sport i rekreacja, które uznano za „ważny 
czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, o wysokiej randze promo-
cyjnej, wychowawczej i zdrowotnej” [Strategia rozwoju..., 2011, s. 10]. 

Przedstawione w SRS 2025 kierunki rozwoju Szczecina pozwoliły na 
określenie jego misji jako miasta otwartego i tolerancyjnego, atrakcyjnego do 
życia i pracy, będącego wspólnotą mieszkańców wykorzystujących do trwałego 
rozwoju dziedzictwo kulturowe, walory środowiska przyrodniczego oraz nad-
bałtyckie i nadodrzańskie położenie. Przyjęto, że nakreślony obraz Szczecina 
w przyszłości ma być realizowany za pomocą czterech celów strategicznych 
oraz 12 celów operacyjnych. Sport i rekreacja znalazły się w celu strategicznym 
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nr I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, oraz w szczegółowo przypisa-
nym do niego celu I.3, odnoszącym się do wspierania rozwoju efektywnych 
usług społecznych. 

Przyjęty w SRS 2025 cel strategiczny traktuje o podstawowych wyznacz-
nikach atrakcyjności miasta dla jego mieszkańców, czyli o warunkach życia 
i pracy. Autorzy SRS 2025 założyli, że „wspieranie działań kształtujących śro-
dowisko przyrodnicze i przestrzeń miejską oraz rozwój infrastruktury i oferty 
usług społecznych” [Strategia rozwoju..., 2011, s. 42], z jednoczesnym zadba-
niem o przedsiębiorczość lokalną, może zmienić negatywne postrzeganie 
Szczecina przez jego mieszkańców, inwestorów, turystów i innych zaintereso-
wanych. Atrakcyjny Szczecin zatem to taki, który zapewni wysoką jakość ży-
cia, również w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców. 

Uszczegółowienie wizji Szczecina w analizowanym dokumencie ujęto 
w celu operacyjnym dotyczącym wspierania rozwoju usług społecznych, gdzie 
znajdują się kolejno odniesienia do kultury i sztuki, ochrony i promocji zdro-
wia, wychowania przedszkolnego, opieki społecznej osób starszych, a na końcu 
także do kultury fizycznej. Gdyby utożsamiać kolejność wymienionych elemen-
tów z ich wagą w rozwoju Szczecina, to można postawić tezę, że sport i rekre-
acja będą ogrywały ważną rolę (pojawiają się bowiem w SRS 2025), ale nie 
najważniejszą, gdyż wymieniono je jako ostatnie. Zakłada się, że w 2025 roku 
sport i rekreacja będą w Szczecinie istotnymi czynnikami kształtowania zdro-
wia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, a także wartościową 
formą spędzania wolnego czasu. Godny podkreślenia jest fakt, że w SRS 2025 
dostrzeżono wiele problemów związanych ze sportem i rekreacją oraz pełnie-
niem przez nie funkcji wychowawczej, zdrowotnej i promocyjnej, dlatego ze 
względów organizacyjnych i finansowych należy wyodrębnić sport (sport kwa-
lifikowany), wychowanie fizyczne (sport amatorski) oraz rehabilitację ruchową 
(rekreacja). 

Kierunki rozwoju sportu i rekreacji w Szczecinie nakreślone w SRS 2025 
są wielotorowe. Konkretne inicjatywy w tej dziedzinie nie są przedmiotem zain-
teresowań, lecz warto zauważyć, że od czasu zlecenia przez Urząd Miasta 
Szczecin przygotowania aktualizacji strategii (tj. od 2008 r.) zmianie uległa 
polityka finansowa gminy miasta Szczecin w tym obszarze (tabela 1). Jednym  
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z bieżących narzędzi realizacji celów strategii jest bowiem coroczny budżet, za 
którego pomocą miasto pełni swoje funkcje6. 

 
Tabela 1 

Wydatki budżetowe Urzędu Miasta Szczecin na kulturę fizyczną, turystykę i rekreację 
w latach 2008–2012 (tys. zł)  

Rok 
Kategoria 2008 2009 2010 2011 2012 (plan) 

Wydatki bieżące 18 904 22 688 23 981 27 627 28 048 

Wydatki majątkowe 45 070 88 274 113 465 106 017 112 254 

Razem 63 974 100 962 137 446 133 644 140 302 

Dynamika  2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Rok poprzedni = 100 n.d. 157,81 136,13 97,23 104,98 

Rok 2008 = 100 100 157,81 214,84 208,90 219,31 

* W roku 2008 kategoria ta obejmowała tylko kulturę fizyczną i rekreację, jednak turystyka nie 
odpowiada za cały przyrost wydatków w latach 2008–2012, ponieważ wlicza się ją już od 
2009 r., a w kolejnych latach dynamika jej była równie silna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetów miasta Szczecina na lata 2008 
–2012, dostępne na http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11073. 
asp, 2011. 

 
 

Łączne wydatki z budżetu Szczecina na sport i rekreację w planowanym 
2012 roku mają wzrosnąć do 140,3 mln zł, co w porównaniu z 2008 rokiem 
oznacza wzrost o 77 mln zł, czyli o 119%. Ponad stumilionowe wydatki na tę 
sferę miejską, pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego na świecie oraz 
kryzysu finansowego, notuje się w Szczecinie już od 2009 roku. Rok później 
wydatki te po raz pierwszy przekroczyły 130 mln zł, rosnąc rok do roku 
o 36,13%. Wzrosty te spowodowała realizacja dwóch ważnych zadań z zakresu 
sportu: przebudowa odkrytego basenu o długości 50 m na krytą pływalnię 
o długości 50 m w Szczecinie, która kosztowała w 2009 roku 32,8 mln zł, 

                                                           
6  Szczecin jako miasto na prawach powiatu jest zobowiązane do realizacji zadań określo-

nych w Ustawie o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm. oraz  
w Ustawie o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 
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w 2010 roku – 46,2 mln zł, w roku 2011 – 7,0 mln zł, kiedy to zakończono in-
westycję (są to tylko wydatki majątkowe), oraz ogólnomiejska hala widowi-
skowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie, na którą przeznaczono w 2010 
roku 16 mln zł, w 2011 roku zwiększono wydatki majątkowe do 54,6 mln zł, 
natomiast na 2012 rok planuje się przeznaczyć 63,0 mln zł (45% wszystkich 
planowanych wydatków majątkowych na ten rok). Inwestycje te potwierdzają 
tezę przedstawioną na rysunku 1, zgodnie z którą skala wydatków na sport i re-
kreację jest odwrotnie proporcjonalna do liczby aktywnych uczestników. Wy-
mienione zadania to strategiczne inwestycje z punktu widzenia miasta, nato-
miast w aktualizacji Strategii rozwoju Szczecina 2025 nie wskazano konkret-
nych inicjatyw, które miałyby być podejmowane w przyszłości i gwarantowały 
wysoką jakość życia w Szczecinie oraz wyznaczały kierunek rozwoju sportu 
i rekreacji. 

 
 

Zakończenie 

 
Powszechnie przyjęło się, że rozwój sportu kwalifikowanego powinien 

przede wszystkim znajdować się w gestii władz centralnych (państwowych), 
rządowych agencji specjalistycznych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych 
sponsoringiem i społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. Corporate Social 
Responsibility). Przyjmuje się, że do zadań władz szczebla regionalnego i lokal-
nego zalicza się tworzenie dobrych warunków w postaci korzystnej polityki 
podatkowej oraz gospodarowania nieruchomościami gminnymi dla inicjatyw 
centralnych dotyczących sportu wyczynowego oraz dbanie o rozwój sportu 
amatorskiego pod względem infrastrukturalnym, finansowym i organizacyj-
nym. 

Strategia rozwoju lokalnego pozwala organom administracji samorządowej 
tworzyć warunki formalne, organizacyjne i ekonomiczne do rozwoju społeczno- 
-gospodarczego [Dziurbejko, 2006, s. 61], a tym samym podnosić jakość życia 
mieszkańców. Sport i rekreacja sprzyjają temu rozwojowi, dlatego mają okre-
ślone miejsce w dokumentach strategicznych. Tak też jest w przypadku Strate-
gii rozwoju Szczecina 2025, w której sport i rekreacja odgrywa istotną rolę. 
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THE IMPORTANCE OF SPORT AND RECREATION  

IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SZCZECIN 

 
 

Summary 
 
The subject of consideration in the development of the place of sport and recrea-

tion in the strategy of development of the city of Szczecin prepared and published in 
May 2011. Sport and recreation are place in the Socio-Economic Diagnosis of Szczecin 
and the Development Strategy of Szczecin, 2025. Background references of the paper 
are the economic aspects, which manifests itself in current expenditure are indicated 
and property from the budget of the City of Szczecin in the years 2008–2012. Since 
2009, the Szczecin spend more than $ 100 million yearly for the development and 
maintenance of the infrastructure of the sport and recreation promoting also develop-
ment of this sphere. After analyzing the document states that sport and recreation are an 
important direction of development of the city. 

 
       Translated by Krzysztof Małachowski 
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GOSPODARKA KOMUNALNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI 
W ASPEKCIE GMINNEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

 
 
 

Wstęp 

 
Od czasu transformacji ustrojowej, czyli po 1989 roku, samorząd gminny 

odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu warunków życia lokalnej społecz-
ności. Jest integralną część systemu gospodarczego, społecznego i ekonomicz-
nego. Zadaniem gminy jest prowadzenie gospodarki lokalnej w sposób zgodny 
z oczekiwaniami odbiorców usług komunalnych, stworzy im możliwości dal-
szego rozwoju, a jej samej umożliwi permanentne pozyskiwanie środków finan-
sowych na realizację ustawowo określonych zadań.  

Zmiany, które wiązały się między innymi z wprowadzeniem podzielności 
mienia Skarbu Państwa (1989 r.), powołaniem do życia samorządów gminnych 
i nadaniem im mienia (1990 r.), wprowadzeniem do obrotu różnych form wła-
dania nieruchomościami (1990 r.), zniesieniem cen urzędowych i decyzji admi-
nistracyjnych w obrocie nieruchomościami (1990 r.), wprowadzeniem obo-
wiązkowych procedur przetargowych przy sprzedaży nieruchomości państwo-
wych i gminnych (1990 r.) oraz przeprowadzeniem procesów systemowego 
uwłaszczania osób prawnych (1990 r.), spowodowały ciągły rozwój publicz-
nych zasobów nieruchomości. Rozwój ten jednak nie jest bynajmniej związany 
ze zwiększaniem się liczby publicznych nieruchomości, których jest obecnie 
mniej, niż było na początku transformacji. Dotyczy przede wszystkim procesów 
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zarządzania zasobami oraz jakościowego polepszania procedur gospodarowania 
nieruchomościami [Gospodarowanie..., 2008].  

R. Wiśniewski słusznie stawia tezę, że „zmniejszanie się liczby nierucho-
mości w publicznych zasobach spowodowało konieczność intensyfikacji proce-
sów gospodarowania. Dzięki postępującej sprzedaży ich liczbę zredukowano, 
a ponieważ jest ich coraz mniej, należy nimi lepiej zarządzać, aby osiągnąć 
założone cele” [Gospodarowanie..., 2008, s. 18]. 

Gospodarowanie przestrzenią, podporządkowane zasadom rynku, zmusza 
lokalnych włodarzy do efektywnego wykorzystania wszystkich czynników tego 
procesu. Przejawia się przede wszystkim w konieczności określania i imple-
mentacji odpowiednich zasad planowania, gospodarowania i zarządzania zaso-
bami nieruchomości, czyli prowadzenia lokalnej polityki przestrzennej w spo-
sób racjonalny i przynoszący zamierzone korzyści [Gospodarowanie..., 2008].  

Celem artykułu jest zaprezentowanie jednego z ważniejszych instrumen-
tów samorządowej polityki przestrzennej, a mianowicie gospodarowania gmin-
nym zasobem nieruchomości. Podjęto próbę ukazania roli tego instrumentu 
w kształtowaniu lokalnej struktury przestrzennej oraz związku między decy-
zjami o sposobie wykorzystania nieruchomości komunalnych a potencjałem 
rozwojowym danego obszaru. 

 
 

1. Istota gospodarki i gospodarowania zasobem nieruchomości w wymiarze 
lokalnym 

 
Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części po-

wierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak 
również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli 
na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot włas-
ności [Ustawa z dnia 23.04.1964 r.].  

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które są 
przedmiotem własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy  
(por. rys. 1) [Rakoczy, 2010]. Artykuł 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami stanowi, że gminne zasoby nieruchomości 
mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działal-
ności inwestycyjnej, realizację budownictwa mieszkaniowego i związanych 
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z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację 
innych celów publicznych. Systematykę nieruchomości według różnych kryte-
riów podziału przedstawiła między innymi J. Kotlińska [2009] (por. tabelę 1). 
 
 
 Rodzaje zasobów nieruchomości 

Gminne Wojewódzkie Skarbu 
Państwa 

Powiatowe 

–  nieruchomości 
stanowiące 
własność gmin 
i nieoddane  
w użytkowanie 
wieczyste 

–  nieruchomości 
będące przed-
miotem użytko-
wania wieczys-
tego gmin 

– nieruchomości 
stanowiące 
własność po-
wiatów i nie-
oddane w użyt-
kowanie wie-
czyste 

– nieruchomości 
będące przed-
miotem użytko-
wania wieczys-
tego powiatów 

– nieruchomości 
stanowiące włas-
ność województw  
i nieoddane  
w użytkowanie 
wieczyste 

– nieruchomości 
będące przed-
miotem użytkowa-
nia wieczystego 
województw 

– nieruchomości 
stanowiące włas-
ność Skarbu Pań-
stwa i nieoddane  
w użytkowanie 
wieczyste 

– nieruchomości bę-
dące przedmiotem 
użytkowania wie-
czystego Skarbu 
Państwa 

 
 

Rys. 1.  Rodzaje zasobów nieruchomości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 roku. 
 
 
Nieruchomości komunalne są własnością publiczną, co w dużym stopniu 

rzutuje na zakres swobody dysponowania jego poszczególnymi składnikami. 
Zasobem nieruchomości gospodaruje organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) – w gminie jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
Jest on zobowiązany do kierowania się zasadami prawidłowej gospodarki, defi-
niowanymi jako standardowe czynności, zachowania i cele wynikające z prze-
pisów regulujących dane formy gospodarowania nieruchomościami, a zmierza-
jące do racjonalnego korzystania z nich i ich zagospodarowania [Wartalska, 
2007]. 
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Tabela 1 

Klasyfikacja nieruchomości 

Kryterium klasyfikacji Rodzaje nieruchomości 
Rodzaj nieruchomości (podział zawar-
ty w Kodeksie cywilnym) 

1)  gruntowe (zabudowane, niezabudowane*) 
2)  budynkowe 
3)  lokalowe (mieszkalne, użytkowe) 

Rodzaj nieruchomości (podział zawar-
ty w Klasyfikacji Środków Trwałych)  

1)  grunty 
2)  budynki i lokale 
3)  obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym 

a)  kompleksowe budowle na terenach przemy-
słowych 

b)  rurociągi** 
c)  linie telekomunikacyjne i elektroenerge-

tyczne 
d)  infrastruktura drogowa*** 

e)  pozostałe obiekty 
4)  rozpoczęte inwestycje 

Przeznaczenie nieruchomości 
 (forma użytkowania) 

1)  mieszkalne 
2)  przemysłowe 
3)  handlowe 
4)  rolne  
5)  budowlane 
6)  leśne  
7)  rekreacyjne 
8)  inne 

Funkcje nieruchomości 1)  zaspokajające potrzeby (mieszkańców, władzy 
lokalnej i administracji publicznej, turystów itp.) 

2)  pełniące funkcję łącznikową (służące komunika-
cji, zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu ście-
ków) 

*  Użytki rolne, kopalnie, grunty pod lasami, grunty pod wodami, nieużytki. 
**  Rurociągi sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków. 
***  Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i pozostałe drogi, drogi szynowe kolei napowietrznych 

i podwieszanych, drogi lotniskowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne  
i podziemne, budowle wodne oraz melioracje. 

Źródło: [Kotlińska, 2009, s. 54; Podział rodzajowy..., 2005; Cymerman, Hopfer, 1999, 
s. 10; Bielniak, 2001, s. 64; Czornik, 2004, s. 78–79]. 

 
 
Bezsprzeczne jest, że organizacja życia lokalnej społeczności i działalności 

gospodarczej byłaby bardzo trudna lub wręcz niemożliwa bez wykorzystania 
nieruchomości komunalnych. To one nadają gminie i miastu określony charak-
ter, a ich liczba i rodzaj w dużym stopniu warunkują określone funkcje jednost-
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ki osadniczej. W inny sposób prowadzona jest na przykład gospodarka lokalami 
użytkowymi, terenami miejskimi, a inne rozstrzygnięcia zapadają w stosunku 
do nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe czy przemysłowe. 
Aby lepiej zrozumieć strukturę i celowość procesów tworzących lokalną prze-
strzeń, należy zdefiniować i rozróżnić pojęcia: gospodarka i gospodarowanie 
nieruchomościami. 

W literaturze przedmiotu jest wiele definicji gospodarki nieruchomościa-
mi, lecz jak twierdzi R. Wiśniewski są one raczej niepełne, mają charakter 
cząstkowy [Gospodarowanie..., 2008]. W określeniu gospodarki nieruchomo-
ściami uwzględnia przede wszystkim systemowy charakter tej dziedziny i opi-
suje ją jako celowo zorganizowany system [Gospodarowanie..., 2008]: 

a)  procedur prawnych, finansowo-ekonomicznych i organizacyjnych 
o charakterze obligatoryjnym;  

b)  relacji i związków zachodzących między przedmiotami i podmiotami 
gospodarki; 

c)  metod i sposobów analizy informacji o potrzebach podmiotów oraz 
stanie nieruchomości; 

d)  planowania i programowania procesów gospodarowania; 
e)  powiązań z innymi dziedzinami gospodarki, podporządkowanych za-

sadzie prawidłowej gospodarki. 
Gospodarka nieruchomościami nie jest więc czynnością, ale całokształtem dzia-
łań proceduralno-organizacyjnych, które trzeba wykonać, aby spełnić wymaga-
nia prawidłowej gospodarki. W związku z tym należy przestrzegać przepisów 
prawa obowiązujących na szczeblach krajowym i lokalnym, stosować i wyko-
rzystywać odpowiednie procedury finansowe, uwzględniać aspekty ekonomicz-
ne, wykonując stosowne symulacje, prowadzić działania organizacyjne zmie-
rzające do tworzenia odpowiednich reguł, ustanawiania terminów oraz określa-
nia czasu zaistnienia poszczególnych zdarzeń gospodarczych [Gospodarowa-
nie..., 2008].  

Gospodarowanie nieruchomościami oznacza „ogół czynności faktycznych 
i prawnych, które składają się na zarządzanie, dysponowanie, zajmowanie się 
nieruchomościami” [Bieniek, Rudnicki 2009, s. 98–99]. Podstawowym aktem 
prawnym regulującym zagadnienia i zasady gospodarowania nieruchomościami 
jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
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Gospodarowanie zasobem nieruchomości polega w szczególności na 
[Cymerman i wsp., 2009; Rakoczy, 2010]: 

a) ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; 
b) zapewnianiu wyceny tych nieruchomości; 
c) sporządzaniu planów wykorzystania zasobu; 
d) zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
e) wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nie-

ruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych 
należności; 

f) współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów 
gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

g) zbywaniu oraz nabywaniu, za zgodą wojewody, nieruchomości wcho-
dzących w skład zasobu; 

h) wydzierżawianiu i wynajmowaniu, a także użyczaniu nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody 
rady gminy; 

i) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności 
w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 
nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, 
o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwier-
dzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomo-
ści przez zasiedzenie; 

j) składaniu wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 
gminy oraz o wpis w księdze wieczystej; 

k) przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, 
dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a tak-
że wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia in-
frastruktury technicznej. 

Bez względu na rodzaj właściciela nieruchomości znajdujących się w gminie, 
gospodarka nimi, a tym bardziej sposób ich użytkowania, podlega ścisłym regu-
lacjom prawnym [Kotlińska, 2009]. Ważne miejsce w tych regulacjach zajmuje 
między innymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przes-
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trzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego1. 
Umożliwia to dużą autonomięć decyzyjną władz samorządowych w zakresie 
kształtowania lokalnej polityki przestrzennej. Prowadząc własną politykę, two-
rzącą gminną przestrzeń, jednocześnie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za 
skutki podejmowanych decyzji [Gaczek, 2003]. 

 
 

3. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w procesie realizowa-
nia polityki przestrzennej w gminie 

 
Według definicji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, polityka prze-

strzenna jest oprócz polityki społecznej i polityki gospodarczej główną składo-
wą polityki rozwoju. Realizując w równej mierze cele ekonomiczne, społeczne 
i ekologiczne, dąży do jak najbardziej racjonalnego gospodarowania przestrze-
nią. Jest podstawowym elementem prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju 
[www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/Strony/polityka_przestrzenna. 
aspx; 4.09.2009]. 

Odwołując się do przytoczonego określenia i zachowując przyjętą termi-
nologię, można stwierdzić, że gminna polityka przestrzenna jest to polityka 
prowadzona przez władze samorządowe na terytorium gminy; należy ona do 
praktyki administracyjnej jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy jedynie 
wycinka zadań publicznych, które mają odwzorowanie w przestrzeni. Polityka 
przestrzenna prowadzona na skalę lokalną ma za zadanie stwarzać warunki 
rozwojowe zgodne z obranymi zasadami oraz wywierać wpływ na rozkład prze-
strzenny funkcji, który umożliwi uzyskanie oczekiwanego porządku (modelu) 
zagospodarowania przestrzennego. Lokalna polityka przestrzenna powinna być 
zgodna z wcześniej ustalonymi celami oraz priorytetami społecznymi i gospo-
darczymi polityki rozwoju gminy w danym okresie. Jej zasadniczym celem jest 
zapewnienie w tym procesie uporządkowanego rozwoju przestrzennego i ładu 
zagospodarowania [www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/Strony/ 
polityka_przestrzenna. aspx; 4.09.2009]. „Polityka przestrzenna gmin jest częścią 
systemu regulującego rozwój przestrzenny, na który składają się:  

                                                           
1  Są podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości i uchwalane na podstawie 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szerzej zob. [Cymerman i wsp., 
2009].  
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a) „polityka przestrzenna, za której pomocą lokalne władze ustalają cele 
i środki kształtowania zagospodarowania przestrzeni w określonych, 
zmiennych w czasie warunkach zewnętrznych (społecznych, ekono-
micznych, technicznych, politycznych); 

b) mechanizm podejmowania decyzji przestrzennych wraz z instrumen-
tami ich realizacji; decyzje przestrzenne powinny być zgodne z polity-
ką przestrzenną, co stanowi o jej skuteczności; 

c) planowanie przestrzenne, które przez analizowanie uwarunkowań oraz 
tworzenie różnego typu i skali planów zagospodarowania przestrzen-
nego wspiera ustalanie koncepcji polityki przestrzennej i reguluje po-
dejmowanie odpowiednich decyzji” [Borsa, 2008, s. 177]. 

Opracowanie projektów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (studium) oraz miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (plan miejscowy) jest określane mianem „projektowania zagospoda-
rowania przestrzennego” w skali lokalnej [Borsa, 2008]. Studium określa poli-
tykę przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania lokalnej przestrzeni2, 
a zawarte w nim ustalenia są wiążące dla sporządzanych w dalszej kolejności 
planów miejscowych.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejsco-
wego, choć jest to dokument opracowywany w sposób fakultatywny. Ustala się 
w nim przeznaczenie terenów, w tym na inwestycje celu publicznego, a także 
sposoby ich zagospodarowania i zabudowy [Ustawa z dnia 27.03.2003 r.] – 
tabela 2. 

Od sposobu wykorzystania nieruchomości komunalnych uzależnione są 
zarówno dochody z tego majątku, jak i wydatki na ten majątek. Lokalne władze 
powinny mieć zatem kompleksową i spójną koncepcję wykorzystania majątku 
komunalnego (w tym nieruchomości), która będzie uwzględniała wielkość po-
siadanych zasobów majątkowych, lokalne warunki, popyt inwestorów i potrze-
by budżetowe jednostki [Łaguna, 2002]. 

 
 

                                                           
2  Studium zawiera m.in. przestrzenne założenia dotyczące realizacji polityki gospodar-

czej w gminie. 
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Tabela 2 

Podział gospodarowania według kryterium wynikającego z zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub sposobu użytkowania 

Grupa Podgrupa Przedmioty (nieruchomości i prawa) 
1 2 3 

Gminne obiekty użytecz-
ności publicznej 

– nieruchomości urzędu gminy – 
siedziba wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta i rady gminy oraz 
podległych im wydziałów 

Oświata, kultura, ochrona 
zdrowia 

wykorzystywanie nieruchomości na: 
– potrzeby szkół 
– potrzeby przedszkoli 
– cele opieki zdrowotnej 
– cele związane z kulturą 
– cele socjalne  

Kształtowanie przes-
trzeni publicznej 

Bezpieczeństwo publiczne wykorzystywanie nieruchomości na: 
– potrzeby straży pożarnej 
– potrzeby straży gminnej  

lub miejskiej 
– potrzeby o charakterze szcze-

gólnym i nadzwyczajnym 
– potrzeby innych służb miej-

skich 
Zabudowa jednorodzinna – przeznaczenie nieruchomości 

pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (mało intensywną) 

– przekazanie nieruchomości  
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

Zabudowa mieszkanio-
wa 

Zabudowa wielorodzinna – przeznaczenie nieruchomości 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną (intensywną) 

– przekazanie nieruchomości  
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną 

Usługi i handel – przeznaczenie nieruchomości  
pod zabudowę handlowo-usługową  

– przekazanie nieruchomości pod 
zabudowę handlowo-usługową  

Tereny przemysłowe – przeznaczenie nieruchomości 
pod zabudowę przemysłową  

– przekazanie nieruchomości  
pod zabudowę przemysłową 

Tereny składów i magazy-
nów 

– przeznaczenie nieruchomości 
pod składy i magazyny 

– przekazanie nieruchomości  
pod składy i magazyny 

Zabudowa usługowa, 
obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny 

Obszary inwestycyjne przeznaczenie nieruchomości  
pod inwestycje strategiczne 
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1 2 3 

Tereny dróg publicznych nieruchomości zajęte pod: 
– gminne drogi 
– obiekty związane z drogami 

gminnymi 
– ścieżki rowerowe 

Tereny dróg wewnętrznych 
i placów 

– nieruchomości pod drogami we-
wnętrznymi 

– nieruchomości zajęte pod place 
Tereny zajęte pod urzą-
dzenia infrastruktury tech-
nicznej 

nieruchomości zajęte pod: 
– urządzenia i sieci wodociągowe 
– urządzenia i sieci kanalizacyjne 
– urządzenia i sieci ciepłownicze 

Transport lotniczy, lądowy 
i morski 

nieruchomości wykorzystywane do: 
– obsługi ruchu lotniczego 
– transportu kolejowego i jego 

obsługi 
– obsługi transportu kołowego 
– do obsługi transportu wodne-

go śródlądowego 

Obiekty związane z in-
frastrukturą techniczną 
oraz komunikacyjną 

Tereny związane z gospo-
darką odpadami 

nieruchomości wykorzystywane do: 
– składowania odpadów 
– sortowania odpadów 
– utylizacji odpadów 

Stadiony i boiska sportowe nieruchomości zajęte pod: 
– stadiony i obiekty towarzy-

szące 
– boiska sportowe  

Pływalnie nieruchomości zajęte pod obiekty 
pływackie oraz obiekty towarzyszące 

Inne obiekty sportowe nieruchomości zajęte pod inne 
obiekty sportowe. 

Obiekty sportowe, re-
kreacja i wypoczynek 

Tereny rekreacyjne – plaże miejskie 
– ścieżki i szlaki turystyczne 

Tereny rolne nieruchomości wykorzystywane  
do prowadzenia produkcji rolnej 

Lasy nieruchomości wykorzystywane  
do prowadzenia produkcji leśnej 

Tereny obsługi produkcji 
rolnej i leśnej 

nieruchomości wykorzystywane do pro-
wadzenia produkcji rolnej i leśnej 

Tereny zieleni urządzonej – parki 
– ogrody 
– zieleńce 
– zabytkowe fortyfikacje 
– inne obszary zieleni 

Tereny ogrodów działko-
wych 

nieruchomości wykorzystywane 
przez osoby zrzeszone w Polskim 
Związku Działkowców 

Obszary rolne, zieleni  
i wód powierzchnio-
wych 

Tereny wód powierzch-
niowych śródlądowych 

– stawy 
– jeziora 
– obszary bagienne i torfowiska 
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1 2 3 

Cmentarze i miejsca pa-
mięci narodowej 

nieruchomości zajęte pod: 
– cmentarze 
– pomniki zagłady i miejsca pa-

mięci narodowej 
Obiekty małej architektury nieruchomości zajęte pod obiekty 

małej architektury 
Obszary ochrony przeciw-
powodziowej 

nieruchomości zajęte pod budowle  
i urządzenia związane z prowadze-
niem gospodarki wodnej w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej 

Tereny zieleni objęte for-
mami ochrony zgodnie  
z przepisami o ochronie 
przyrody 

tereny zajęte pod formy ochrony 
przyrody 

Obiekty podlegające 
ochronie, obszary za-
grożone, a także nara-
żone na niebezpieczeń-
stwo 

Obszary i obiekty podlega-
jące ochronie 

– nieruchomości wpisane do reje-
stru zabytków 

– nieruchomości zajęte pod formy 
ochrony przyrody 

Źródło: [Gospodarowanie...,  2008, s. 67–69]. 
 
 
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi powinno być zgodne 

z planem zagospodarowania przestrzennego i założeniami strategii rozwoju 
danej JST. Strategia rozwoju określa bowiem długofalowe cele i zamierzenia 
oraz podstawowe kierunki działania gminy z uwzględnieniem jej interakcji 
z otoczeniem [Adamiak i wsp., 2001]. Jest częścią koncepcji długofalowego 
rozwoju danego obszaru [Gorzym-Wilkowski i wsp., 1999]. 

 
 

Zakończenie  

 
Głównym celem prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki przestrzennej 

jest takie zaplanowanie przyszłych działań, aby w jak najkorzystniejszy sposób 
kształtować, racjonalnie zagospodarować, przekształcać, gdy to niezbędne, 
i użytkować gminną przestrzeń. Jednym z jej najistotniejszych instrumentów 
jest gospodarowanie nieruchomościami (szczególnie gminnym zasobem nie-
ruchomości), które wpływając na decyzje związane z określonym sposobem 
wykorzystania majątku, w różnym stopniu zaspokajają wiele (materialnych 
i niematerialnych) potrzeb lokalnych grup odbiorców. Konieczne jest zatem, 
aby każdy gminny samorząd miał jasno sprecyzowane cele, zadania, funkcje 
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(jakie zamierza pełnić) oraz odpowiednią ilość środków finansowych. Umożli-
wi to nie tylko bieżącą realizację założeń lokalnej polityki przestrzennej, ale 
zapewni jej kontynuację w podejściu długoterminowym (strategicznym). Umie-
jętnie prowadzona gospodarka gminnym zasobem nieruchomości może między 
innymi spełnić oczekiwania zdecydowanej części lokalnej wspólnoty, pobudzać 
lokalną przedsiębiorczość, zapewniać wyższą jakość świadczonych usług pub-
licznych, a co ważniejsze – determinować dalszy rozwój społeczno-gospodar-
czo-przestrzenny jednostki terytorialnej. 
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MANAGEMENT OF MUNICIPAL REAL ESTATE RESOURCE 

IN TERMS OF IMPLEMENTING THE MUNICIPAL SPATIAL POLICY 

 

 

Summary 
 
The article indicates an importance of role of self-government unit in creating life 

conditions of local communities. It shows a value of one of the most important local 
government instrument – municipal real estate management. It presents few examples 
of decisions related to municipal real estate management, undertaken by local authori-
ties. It also shows how this “instrument of authority” affects the process of forming 
local space. As well as relations between decisions of use of municipal property and 
further local development. 

 
Translated by Marta Szaja 
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Wstęp 

 
Najważniejszą determinantą rozwoju ruchu turystycznego na obszarze re-

cepcji turystycznej są unikatowe walory turystyczne, o charakterze naturalnym 
i antropogenicznym. Ich wysoka atrakcyjność oraz dostępność komunikacyjna 
to ważne przesłanki do powstawania infrastruktury turystycznej, a tym samym 
do tworzenia całościowego produktu turystycznego obszaru recepcyjnego. Jak 
wskazują wyniki badań empirycznych, ważnym komponentem produktu tury-
stycznego jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna [Puciato, 2010; Puciato 
i wsp., 2010]. Jest ona szczególnie ważna w przypadku turystyki wypoczynko-
wej oraz biznesowej, w których usługi sportowo-rekreacyjne tworzą integralną 
część produktu turystycznego, często  decydując o jego atrakcyjności i konku-
rencyjności. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wiąże się z reali-
zacją inwestycji, dzięki którym w wyniku efektów mnożnikowych mogą się 
poprawić perspektywy rozwoju obszaru recepcyjnego. W praktyce gospodar-
czej najczęstszą barierą inwestycyjną są ograniczone środki finansowe [Pucia-
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to, 2008]. Jednak integracja Polski z Unią Europejską otworzyła polskim samo-
rządom dostęp do środków finansowych, przeznaczonych na wsparcie działań 
mających zniwelować różnice rozwojowe między poszczególnymi regionami 
Wspólnoty. Dostępne środki pomocowe umożliwiają wsparcie działalności 
inwestycyjnej, a szczególnie ważnym instrumentem jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, którego środki mogą przyczynić się do poprawy ofe-
rowanych produktów obszarów recepcji turystycznej [Puciato, 2009; Sierak 
i wsp. 2009]. 

Celem artykułu jest próba określenia roli inwestycji o charakterze sporto-
wym i rekreacyjnym, współfinansowanych z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego 2007–2013 (RPO WO 2007–2013) w proce-
sie kształtowania wybranych produktów turystycznych gminy Głuchołazy. Ma-
teriał badawczy ma charakter wtórny, został bowiem pozyskany w wyniku stu-
diowania materiałów statystycznych, literatury przedmiotu i opracowań biblio-
graficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy metod badaw-
czych o charakterze indukcyjnym. Zakres przestrzenny badań obejmował gminę 
Głuchołazy, a czasowy – lata 2007–2010. W artykule przybliżono pojęcie pro-
duktu turystycznego obszaru recepcyjnego, ogólnie scharakteryzowano gminę 
Głuchołazy oraz przedstawiono wybrane produkty turystyczne, do których po-
wstania lub rozwoju przyczyniły się inwestycje sportowe i rekreacyjne współ-
finansowane ze środków RPO WO 2007–2013. 

 
 

1. Produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej 

  
Według P. Kotlera [2005] produktem jest to wszystko, co można zaofero-

wać na rynku w celu zaspokojenia określonej potrzeby lub odczuwanego pra-
gnienia. Ze względu na istotę zjawiska turystyki, przejawiającą się między in-
nymi w różnorodności potrzeb zgłaszanych przez turystów oraz zróżnicowanym 
stopniu ich zaangażowania w zaspokajanie własnych potrzeb, pojęcie produkt 
obszaru recepcji turystycznej nie jest już jednak tak jednoznaczne. Produkt tu-
rystyczny można bowiem rozpatrywać zarówno z perspektywy jego producenta 
(przedsiębiorcy turystycznego, przedstawiciela samorządu terytorialnego), jak 
i konsumenta (odwiedzającego, turysty). Pierwsze ujęcie ma charakter wąski, 
gdyż dotyczy oferty usługowej, a zatem poszczególnych dóbr i usług komercyj-
nych, mających zaspokoić potrzeby turystów, realizowanej przez pojedynczych 
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producentów usług turystycznych [Middleton, 1989]. W drugim ujęciu, szero-
kim, produkt turystyczny jest częścią większej całości, na którą składa się kom-
pleksowy produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej (miejscowości, 
gminy, powiatu, regionu). Tak pojmowany produkt to suma walorów turystycz-
nych, które po przystosowaniu do potrzeb ruchu turystycznego stanowią atrak-
cje turystyczne, usług świadczonych przez różnorodne podmioty gospodarki 
turystycznej, usług infrastruktury ogólnej (technicznej i społecznej) oraz do-
stępności komunikacyjnej [Dziedzic, 1998]. W myśl koncepcji marketingu tery-
torialnego tego rodzaju megaprodukt składa się z różnorodnych subproduktów, 
których przykłady przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Przykładowe subprodukty terytorialne obszaru recepcji turystycznej 

Rodzaj  
subproduktu Elementy składowe Rynki docelowe 

1 2 3 

Turystyczny Przedsiębiorstwa turystyczne 
(obiekty noclegowe: hotele, pen-
sjonaty, domy wczasowe; zakłady 
gastronomiczne: restauracje, ka-
wiarnie, bary, przedsiębiorstwa 
transportu turystycznego, itp.); 
walory turystyczne (naturalne 
i antropogeniczne); lokalne trady-
cje; atmosfera 

Turyści, odwiedzający, kuracjusze, 
mieszkańcy 

Inwestycyjny Nieruchomości (budynki, grunty), 
maszyny, urządzenia, linie techno-
logiczne, zasoby ludzkie 

Przedsiębiorcy, inwestorzy, insty-
tucje finansowe, organizacje gos-
podarcze 

Mieszkaniowy Mieszkania, domy, działki Mieszkańcy obszaru recepcji tu-
rystycznej i innych miejsc, zainte-
resowanych osiedleniem się na 
tym obszarze, przedsiębiorcy, 
deweloperzy, spółdzielnie miesz-
kaniowe, biura nieruchomości 

Socjalny Stałe i sezonowe miejsca pracy Pracodawcy, pracobiorcy poszuku-
jący pracy, związki zawodowe, 
urzędy i biura pracy 

Handlowo- 
-usługowy 

Przedsiębiorstwa handlowe i usłu-
gowe 

Mieszkańcy obszaru oraz okolicz-
nych miejscowości, turyści i od-
wiedzający 
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1 2 3 

Oświatowo- 
-kulturalny 

Szkoły, przedszkola, żłobki, pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze, 
kina, teatry, muzea 

Mieszkańcy obszaru oraz okolicz-
nych miejscowości, w przypadku 
instytucji kultury także turyści  
i odwiedzający 

Targowo- 
-wystawienniczy 

Infrastruktura targowa, pomiesz-
czenia konferencyjne, hotele z za-
pleczem konferencyjnym, tradycja 
organizowania targów, kongresów, 
sympozjów i konferencji 

Przedsiębiorstwa, organizacje 
biznesowe, uczelnie wyższe, tury-
ści i odwiedzający biznesowi 

Rekreacyjno- 
-sportowy 

Infrastruktura sportowo-rekrea-
cyjna, imprezy sportowe i rekre-
acyjne 

Mieszkańcy obszaru i okolicznych 
miejscowości, turyści, odwiedza-
jący, kluby sportowe, szkoły, 
uczelnie, przedsiębiorstwa 

Publiczny Usługi publiczne, administracja 
samorządowa, komunikacja 

Mieszkańcy obszaru, organizacje 
gospodarcze i społeczne, przedsię-
biorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bernaciak, 2004, s. 1–2]. 
  
 
Według H. Zawistowskiej [2003], aby dana gmina mogła stać się obsza-

rem turystycznym, muszą być spełnione następujące warunki: oferowane pro-
dukty (w ujęciu wąskim) powinny mieć pewne wspólne cechy i być rozpozna-
walne pod wspólnym znakiem oraz powinna istnieć publiczna lub prywatna 
organizacja turystyczna odpowiedzialna za zarządzanie tym obszarem. S. Med-
lik [1995] uzupełnił szeroką koncepcję produktu turystycznego o komponentę 
behawioralną, związaną z percepcją produktu przez turystę lub odwiedzającego 
i zdefiniował go jako: „sumę wrażeń i doświadczeń, jakich doznał turysta od 
momentu opuszczenia miejsca stałego zamieszkania do momentu powrotu do 
niego” [s. 243]. S. Bąk [1990] w tak pojmowanym pakiecie produktu turystycz-
nego obszaru recepcji turystycznej wyróżnia atrakcyjność walorów miejsca 
docelowego podróży, włącznie z wyobrażeniem o nim potencjalnego turysty, 
usługi i urządzenia umożliwiające i uprzyjemniające przebywanie w miejscu 
czasowego pobytu, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywka i rekreacja 
oraz dostępność miejsca docelowego. Szeroko pojmowany produkt turystyczny 
nie jest zatem tylko prostą sumą walorów i atrakcji turystycznych, infrastruktu-
ry turystycznej i ogólnej oraz świadczonych w tych warunkach usług. Przeżycia 
turysty będą bowiem zależeć także od wielu czynników bezpośrednio niezwią-
zanych z turystyką, takich jak sposób świadczenia usług, poziom rozwoju go-
spodarczego obszaru recepcyjnego, jego estetyka i organizacja, panujące zwy-
czaje społeczne (gościnność i życzliwość mieszkańców), sposób zachowania się 
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innych ludzi czy ogólne samopoczucie turysty. Konstatując, produkt obszaru 
recepcji turystycznej można zdefiniować jako: „całość składającą się z ele-
mentów materialnych i niematerialnych, stanowiącą podstawę istniejącego  
w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem w danym 
miejscu” [Dziedzic, 1998, s. 23]. 

Tak rozumiany produkt obszaru recepcji turystycznej, podobnie jak inne 
produkty rozpatrywane w ujęciu marketingowym, ma określoną strukturę, na 
którą składają się: rdzeń produktu, produkt rzeczywisty i produkt poszerzony. 
Rdzeń produktu obszaru recepcji turystycznej to podstawowe potrzeby, które 
turysta bądź odwiedzający pragnie zaspokoić, przybywając do miejsca docelo-
wego. W zależności od głównego motywu jego podróży mogą nimi być przy-
kładowo: wypoczynek, poznanie, zdrowie, religia czy praca zawodowa. Ofero-
wane na obszarze recepcji turystycznej usługi turystyczne (np. posiłki, noclegi, 
wycieczki, zabiegi zdrowotne, usługi rekreacyjne czy biznesowe) są produktami 
rzeczywistymi. Produkt rozszerzony to natomiast dodatkowe usługi oferowane 
turystom lub odwiedzającym na obszarze recepcji turystycznej, takie jak dobry 
stan środowiska przyrodniczego, wysoka estetyka miejsca czy proturystyczne 
nastawienie mieszkańców [Altkorn, Nowakowska, 1992]. 

 
 

2. Charakterystyka gminy Głuchołazy 

  
Gmina Głuchołazy usytuowana jest w południowo-zachodniej części wo-

jewództwa opolskiego, w powiecie Nysa. Wchodzi w skład Przedgórza Sudec-
kiego, Sudetów Wschodnich i Niziny Śląskiej. Zachodnia część gminy stanowi 
mezoregion Przedgórze Paczkowskie, południowa to Góry Opawskie, natomiast 
wschodnia – Płaskowyż Głubczycki. Od południa gmina graniczy z Republiką 
Czeską. Powierzchnia gminy wynosi 16 760 ha, a ludność liczy ogółem 26 460 
osób. Najważniejszymi jednostkami morfologicznymi tworzącymi krajobraz są: 
Góra Parkowa złożona z trzech szczytów tworzących grzbiet o długości około  
5 km, najwyższy szczyt na terenie gminy Biskupia Kopa (889 m n.p.m.), rzeka 
Biała Głuchołaska tworząca malowniczy przełom o długości 2,5 km, rozległa 
dolina Złotego Potoku oraz dolina Bystrego Potoku o długości około 4 km, 
ostro i malowniczo wcinająca się w zbocze Biskupiej Kopy. Lasy i grunty leśne 
stanowią niemal 20% ogólnej powierzchni gminy i są naturalnym siedliskiem 
licznej flory i fauny. Większość obszarów użytkowanych turystycznie jest obję-
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ta systemem ochrony przyrody (Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, a także 
trzy rezerwaty leśne: „Cicha Dolina”, „Las Bukowy” oraz „Nad Białką”). Gmi-
na Głuchołazy jest stosunkowo bogata w rozproszone obiekty historyczne: ko-
ścioły, zabytki architektury obronnej, elementy dawnej zabudowy uzdrowisko-
wej, pałace i dwory z parkami o charakterze krajobrazowym z cennymi zespo-
łami starodrzewu [Strategia rozwoju turystyki..., 2005]. 

Gmina ma nieźle rozwiniętą infrastrukturę dla ruchu kołowego. Przez jej 
tereny przebiega droga krajowa nr 40 Prudnik–Głuchołazy–granica państwa, 
droga wojewódzka nr 411 Nysa–Głuchołazy–granica państwa, drogi powiatowe 
łączące miasto Głuchołazy z 17 sołectwami oraz drogi gminne o nawierzchni 
asfaltowej o długości 35,3 km. Poważnym mankamentem jest zły stan na-
wierzchni większości tych dróg. Połączenia autobusowe PKS umożliwiają do-
jazd do każdej miejscowości na terenie gminy oraz bezpośrednio do Nysy, 
Prudnika, Opola, Wrocławia, Głubczyc, Żywca i Nowego Sącza. Na terenie 
gminy znajdują się również 4 pasażerskie dworce kolejowe PKP, lecz ruch pa-
sażerski został tu czasowo zawieszony [Strategia rozwoju gminy..., 2004]. Naj-
ważniejszymi funkcjami gminy są funkcje uzdrowiskowa i turystyczna. Wśród 
podmiotów gospodarczych przeważają mikroprzedsiębiorstwa, głównie pla-
cówki handlowe, obiekty hotelarskie oraz gastronomiczne. Struktura gospodar-
cza obszaru nie jest zatem zbyt zróżnicowana, co nie jest zbyt korzystne. Więk-
szość zdarzeń gospodarczych ma charakter turystyczny, okołoturystyczny lub 
wiąże się z obsługą samych mieszkańców Głuchołaz. Liczba bezrobotnych, 
według stanu na 31 stycznia 2011 roku, wynosiła 2028 osób. Najważniejszymi 
obiektami infrastruktury społecznej gminy są: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach oraz Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. 

Na terenie gminy znajdują się 54 czynne obiekty bazy noclegowej. Zloka-
lizowane są one w Głuchołazach (16 obiektów), Pokrzywnej (16 obiektów), 
Jarnołtówku (15 obiektów), Starym Lesie (3 obiekty) oraz Konradowie  
(4 obiekty). Według danych z 2003 roku, liczba miejsc noclegowych wynosiła 
4079, w tym 2649 (64,9%) miejsc całorocznych i 1430 (35,1%) miejsc sezono-
wych. Tylko dwa obiekty zaliczono do kategorii „obiekt hotelarski”: Ośro- 
dek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Potok w Jarnołtówku jako pensjonat trzy-
gwiazdkowy oraz Schronisko Młodzieżowe w Głuchołazach. Pozostałe to „inne 
obiekty świadczące usługi hotelarskie”. Gmina Głuchołazy ma dobrze rozwinię-
tą bazę obiektów o charakterze leczniczo-wypoczynkowym. Na jej terenie znaj-
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duje się 5 ośrodków, które oprócz usług hotelowych mają zaplecze lecznicze  
w zakresie fizjoterapii i odnowy biologicznej. Łącznie jest tu 530 miejsc o wy-
sokim standardzie i mogą być bazą dla intensywnie rozwijającej się turystyki 
uzdrowiskowej czy zdrowotnej. Na terenie Głuchołaz występują różnorodne 
obiekty gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie, puby i piwiarnie. 
Obiekty te są zróżnicowane pod względem wielkości, rodzaju świadczonych 
usług oraz standardu. Dla jakości oferowanego produktu turystycznego duże 
znaczenie mają zlokalizowane tu obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, 
takie jak basen kąpielowy „Leśny” w Głuchołazach, kąpielisko „Leśne” w Po-
krzywnej, orczykowy wyciąg narciarski o długości 300 metrów w Jarnołtówku, 
korty tenisowe, hala sportowa oraz miejski stadion sportowy. Na terenie gminy 
usytuowane są również szlaki turystyczne, ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, 
oznakowane trasy rowerowe oraz 20-kilometrowy szlak kajakowy – Biała Głu-
chołaska. 

 
 

3. Inwestycje sportowe i rekreacyjne realizowane w ramach RPO WO 2007 
–2013 jako element produktu turystycznego gminy Głuchołazy 

  
Produkt obszaru recepcji turystycznej współtworzą przedstawiciele lokal-

nych samorządów terytorialnych, jego mieszkańcy, przedsiębiorstwa turystycz-
ne, organizacje i stowarzyszenia branżowe oraz w myśl szerokiego podejścia do 
produktu turystycznego również sami turyści i odwiedzający. W procesie 
współtworzenia produktu turystycznego szczególnie aktywną rolę odgrywają 
przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa turystyczne. 
Podmioty te mogą do tego wykorzystywać zróżnicowane narzędzia o charakte-
rze prawnym, organizacyjnym, marketingowym oraz ekonomiczno-finansowym 
[Kornak, Rapacz, 2001; Wodejko, 1997]. Ważnym instrumentem w ramach tej 
ostatniej grupy jest polityka inwestycyjna. Środki na inwestycje, również te 
o charakterze sportowym i rekreacyjnym, mogą pochodzić z dochodów włas-
nych, ze sprzedaży zbędnego majątku, z emisji obligacji komunalnych lub 
przedsiębiorstw, kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz funduszy Unii Euro-
pejskiej, w tym z regionalnych programów operacyjnych. W przypadku 
Opolszczyzny jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskie-
go 2007–2013, w którego ramach występują dwa poddziałania, z których  
mogą być współfinansowane inwestycje sportowo-rekreacyjne. Poddziałanie 
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1.4.1 dotyczy wsparcia usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świad-
czonych przez przedsiębiorstwa, natomiast poddziałanie 1.4.2 – usług turys-
tycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez sektor publiczny. 

W bieżącym okresie programowania przeprowadzono dwa nabory wnio-
sków w obszarze poddziałania 1.4.1, w którego ramach dofinansowano  
101 projektów na łączną kwotę 125 984 927,10 zł oraz jeden nabór w obszarze 
poddziałania 1.4.2, w którego ramach dofinansowano 21 projektów na kwotę 
66 288 531,10 zł. Spora grupa projektów dotyczyła budowy, rozbudowy lub 
modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, z czego pięć znajdowało się 
w gminie Głuchołazy. Dwa z tych projektów dotyczyły budowy kręgielni, jeden 
przebudowy stadionu miejskiego, jeden budowy ogólnodostępnego krytego 
basenu i jeden rozbudowy zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Jeden projekt był 
realizowany przez sektor publiczny i dotyczył samodzielnego obiektu sporto-
wo-rekreacyjnego, natomiast cztery były domeną sektora prywatnego i dotyczy-
ły urządzeń sportowo-rekreacyjnych usytuowanych przy obiektach turystycz-
nych (noclegowych). Całkowita wartość projektów wynosiła 29 166 457,79 zł, 
natomiast kwota dofinansowania w ramach RPO WO 2007–2013 stanowiła 
równowartość 14 677 585,49 zł (tabela 2). 

 
Tabela 2 

Projekty sportowo-rekreacyjne dofinansowane ze środków RPO WO 2007–2013 
w gminie Głuchołazy w latach 2007–2010 

Lp. Tytuł projektu 
Wartość  
ogółem  

(zł) 

Kwota dofi-
nansowania 

(zł) 
1. Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach 9 992 308,99 7 212 503,01 

2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej hotelu Su-
dety w Głuchołazach przez utworzenie kręgielni 2 019 261,47 749 985,15 

3. 

Rozbudowa zaplecza noclegowo-gastronomicz-
nego oraz sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Wy-
poczynkowo-Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego  
w miejscowości Pokrzywna 3 265 147,00 1 848 945,00 

4. Hotel-SPA i kręgielnia w Pokrzywnej 7 742 160,33 2 499 702,33 

5. Wzrost atrakcyjności Jarnołtówka przez ogólno-
dostępny kryty basen i poprawę bazy noclegowej 6 147 580,00 2 366 450,00 

Razem 29 166 457,79 14 677 585,49 

Źródło: opracowanie własne. 
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W wyniku alokacji środków finansowych pochodzących z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej na terenie Głuchołaz można się spodziewać głów-
nie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej i biznesowej, które scharakte-
ryzowano w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Charakterystyka produktów turystycznych Głuchołaz skomponowanych  
na podstawie powstającej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

Cechy 
charakterystyczne 

Produkt turystyki 
wypoczynkowej 

Produkt 
turystyki biznesowej 

Główne elementy produktu Baza noclegowa (ośrodki 
wczasowe, hotele), baza 
gastronomiczna, dobra dos-
tępność komunikacyjna, inra-
struktura sportowo-rekrea-
cyjna (trasy narciarskie – 
zjazdowe i biegowe, wyciągi 
narciarskie, ścieżki rowerowe, 
kąpieliska, baseny, kręgielnie, 
boiska, ośrodki jazdy konnej), 
infrastruktura rozrywkowa, 
imprezy sportowe, rekreacyj-
ne i rozrywkowe 

Baza noclegowa (hotele) z za-
pleczem konferencyjnym, 
zróżnicowana baza gastrono-
miczna o wysokim standar-
dzie, w tym również usługi 
cateringowe, dobra dostęp-
ność komunikacyjna, infra-
struktura sportowo-rekrea-
cyjna (baseny, kręgielnie, 
boiska do gier zespołowych  
i terenowych), dobra infra-
struktura teleinformatyczna 

Lokalizacja Tereny rekreacyjne Głucho-
łaz, szczególnie okolice Kopy 
Biskupiej oraz Zlote Hory 

Tereny, na których usytuowa-
ne są hotele z zapleczem kon-
ferencyjnym, tereny rekrea-
cyjne Głuchołaz 

Kierunki rozwoju produktu Rozbudowa bazy sportowo- 
-rekreacyjnej, zwiększenie 
liczby imprez plenerowych 

Rozbudowa bazy konferen-
cyjnej i sportowo-rekreacyjnej 

Rynki docelowe Rodziny z dziećmi, osoby sa-
motne, dzieci, młodzież, 
osoby starsze, turystyka re-
gionalna (Opole), krajowa 
i zagraniczna 

Organizatorzy spotkań bizne-
sowych, przedsiębiorstwa, 
uczelnie wyższe z regionu, 
kraju i z zagranicy, uczestnicy 
tego rodzaju spotkań 

Potencjał rozwojowy Duży z założeniem systema-
tycznej poprawy stanu pol-
skiej gospodarki 

Średni z założeniem rozbu-
dowy infrastruktury kongre-
sowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium rozwoju turystyki rekreacyjnej 
w rejonie Kopy Biskupiej. 
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Zakończenie 

  
Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej mogą wydatnie przy-

czynić się do rozwoju produktu turystycznego oferowanego na obszarze Głu-
chołaz. Oprócz funduszy przedakcesyjnych i inicjatyw wspólnotowych szcze-
gólnie ważne wydają się tu dotacje udzielane w ramach funduszy struktural-
nych, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2007–2013. Jeśli zaplanowane projekty dotyczące infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej zostaną zrealizowane, obiekty te mają szansę być waż-
nymi komponentami produktu turystycznego, szczególnie w turystyce wypo-
czynkowej i biznesowej. W przypadku dalszej absorpcji środków finansowych 
z Unii Europejskiej w kolejnych okresach programowania atrakcyjność produk-
tu turystycznego obszaru może się jeszcze poprawić, co w konsekwencji może 
doprowadzić do wzrostu roli turystyki w procesach rozwoju społeczno-eko-
nomicznego Głuchołaz, a co za tym idzie, do poprawy jakości życia ich miesz-
kańców. 
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THE ROLE OF INVESTMENT SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

UNDER THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAM OF THE OPOLE 

PROVINCE IN 2007–2013 IN FORMATION OF TOURIST PRODUCT  

GŁUCHOŁAZY COMMUNE 

 
 

Summary 
 
Sport and recreation infrastructure is an important element of the product area 

tourist destinations. With the EU Structural Funds to municipalities can raise funds for 
projects of this type of investment and improve its attractiveness to tourists. The aim of 
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this study is to determine the role of the investments of sport and recreation,  
co-financed by of the Regional Operational Program of the Opole Province in 2007–
2013, in the process of travel products selected Głuchołazy commune. The research 
material used in this paper is secondary and has been acquired as a result of studies of 
statistics as well as bibliographic literature and studies. A descriptive method was 
applies which is one of induction research methods. The research covered of the 
Głuchołazy commune and the years of 2007–2010. In the years 2007–2010 were 
supported were supported five projects related to the development of sports and 
recreation infrastructure in the area Głuchołazy. As a result of these investments the 
most likely direction of development of community tourism product will be: leisure 
tourism and business tourism. 
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ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REKREACJI  
W GMINACH POWIATÓW WAŁECKIEGO, DRAWSKIEGO  

I CHOSZCZEŃSKIEGO 
 
 
 

Wstęp 

 
Rekreacja jest z jednym z istotnych czynników rozwoju lokalnego. Rekre-

acja mieszkańców regionu sprzyja rozwojowi lokalnych zasobów ludzkich, 
a rekreacja osób przybywających spoza rozpatrywanego terenu, czyli turystyka 
rekreacyjna, sprzyja rozwojowi lokalnych zasobów ekonomicznych, w tym 
rozwojowi infrastruktury, lecz pod warunkiem, że przybysze pozostawią środki 
finansowe w miejscu pobytu i uprawiania rekreacji. Pozostawienie środków 
finansowych może być związane z opłatami za korzystanie z infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej: kortów, boisk, zorganizowanych kąpielisk, ośrodków 
jazdy konnej, łowisk wędkarskich, tras narciarstwa biegowego, parkingów, oraz 
za udostępnienie środków uprawiania rekreacji: wynajem łodzi, kajaków, skute-
rów wodnych, lotni i paralotni, rowerów, nart biegowych i turystycznych,  
quadów. W tym ostatnim przypadku odwiedzający mogą uniknąć opłat, jeżeli 
przybędą z własnym sprzętem, co dziś jest stosunkowo łatwe ze względu na 
powszechną dostępność środków transportu indywidualnego, samochodów 
osobowych, dostosowanych do transportu nawet ciężkiego sprzętu rekreacyjne-
go, takiego jak łodzie motorowe czy żaglowe, motocykle terenowe, quady.  
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Wiele form rekreacji terenowej nie wymaga ani ciężkiego sprzętu, ani ko-
rzystania z infrastruktury czy innych reglamentowanych zasobów lokalnych – 
bierny odpoczynek, a także pływanie, nurkowanie, wędrówki piesze, w tym 
coraz bardziej popularny nordic walking, marsze i biegi na orientację, obser-
wowanie przyrody (np. modny birdwatching), zbieranie grzybów oraz płodów 
leśnych i śródpolnych, wędrówki rowerowe, turystyka narciarska itp. Osoby, 
korzystające z tych form rekreacji, mogą nie pozostawić w miejscu pobytu żad-
nych środków ekonomicznych, a jednocześnie w mniejszym lub większym 
stopniu stanowić obciążenie dla lokalnego środowiska naturalnego, nierzadko 
w dużym stopniu, jak użytkownicy motocykli terenowych, quadów, skuterów 
wodnych i łodzi motorowych.  

Osoby uprawiające rekreację na danym obszarze są skłonne pozostawić 
tam środki finansowe, jeżeli zostaną związane z danym miejscem na dłużej niż 
parę godzin. Już kilku-, a tym bardziej kilkunastogodzinny pobyt generuje po-
trzebę korzystania z usług gastronomicznych, a przynajmniej z oferty sklepów 
spożywczych, pobyt dłuższy niż dzień – z usług noclegowych, pobyty wielo-
dniowe – z serwisu sprzętu rekreacyjnego oraz ze szkoleń sportowo-rekrea-
cyjnych. Jeżeli związek z danym miejscem nabierze charakteru wielosezonowe-
go, pojawi się popyt na usługi specjalistyczne, typu hangarowania łodzi czy 
usług budowlanych.  

Aby uprawianie różnorodnych form rekreacji na danym obszarze przyczy-
niło się do jego ekonomicznego rozwoju, musi na nim być infrastruktura tury-
styczno-rekreacyjna, techniczna i społeczna. W tym celu konieczne są działania 
zarówno indywidualnych przedsiębiorców, jak organów samorządowych i pań-
stwowych, od władz gmin i powiatów począwszy, aż na Komisji Europejskiej 
kończąc. Działania te i idące w ślad za nimi fundusze powinny być kierowane 
tam, gdzie rozwojowi gospodarki turystyczno-rekreacyjnej sprzyjają walory 
i korzystny stan środowiska. Trzeba jednak pamiętać, że nie dla każdej formy 
rekreacji dobry stan środowiska ma istotne znaczenie. Wiele zajęć jest prowa-
dzonych w obiektach zamkniętych, takich jak hale sportowe, kręgielnie, kryte 
baseny, kluby, dyskoteki, sale koncertowo-widowiskowe. Tu stan środowiska 
zewnętrznego jest w zasadzie obojętny.  

Inne formy rekreacji wprawdzie odbywają się w terenie otwartym i stan 
środowiska ma dla nich znaczenie, ale na tyle silnie obciążają środowisko, że 
ich uprawianie na obszarach o wysokich walorach środowiskowych powinno 
być rozsądnie ograniczane. Do tej kategorii należy zaliczyć sporty motorowe 
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i motorowodne, zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w wysoko prze-
kształconym terenie, czyli w obiektach półzamkniętych (boiska, tory, skocznie, 
korty, pola golfowe itp.)1, i imprezy masowe, w tym koncerty na otwartym tere-
nie. Na obszarach przyrodniczo najcenniejszych lub bardzo wrażliwych wszelka 
aktywność rekreacyjna powinna być ograniczana, a nawet zakazana.  

Poza opisanymi kategoriami pozostaje szerokie spektrum form aktywności 
rekreacyjnej, dla których dobry stan środowiska jest czynnikiem ważnym lub 
wręcz niezbędnym, a ich uprawianie, nawet na dużą skalę, w niewielkim stop-
niu obciąża środowisko, a pośrednio, przez czynnik ekonomiczny, może sprzy-
jać zachowaniu jego zasobów.  

Przy bardzo ograniczonych zasobach prywatnych, wiejskich inwestorów 
oraz gminnego i powiatowego samorządu wyraźne określenie obszarów, na 
których inwestowanie w rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej po-
winno być owocne, powinno być głównym zagadnieniem, uwzględnianym 
w strategiach rozwoju powiatów, gmin i sołectw. Stąd wynika waga oceny śro-
dowiskowych uwarunkowań rozwoju rekreacji dla poszczególnych obszarów. 

Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowanych środowiskowych uwarun-
kowań aktywności rekreacyjnej poszczególnych gmin trzech powiatów woje-
wództwa zachodniopomorskiego na podstawie ogólnodostępnych danych staty-
stycznych GUS [Bank..., 2001], wspartych jedynie wynikami oszacowań stęże-
nia szkodliwych substancji w atmosferze, dokonywanych przez EMEP [2008]. 
Wszystkie dane można uzyskać w ramach badań wykonywanych „zza biurka”, 
a więc tanich. Taka ocena powinna poprzedzić przeprowadzenie szczegółowych 
badań terenowych. 

 
 

1. Charakterystyka obszaru 

 
Analiza dotyczy trzech wybranych powiatów województwa zachodnio-

pomorskiego – choszczeńskiego, drawskiego i wałeckiego. Ich dobór zastał 
oparty na ocenie stanu środowiska poszczególnych powiatów województwa 
zachodniopomorskiego na potrzeby rozwoju ekoturystyki [Cetner, Ogonowska, 
2009]. Wymienione trzy powiaty charakteryzują się najwyższym potencjałem 
                                                           

1  Obiekty takie można określić jako półzamknięte, ponieważ rekreacja wprawdzie odby-
wa się na terenie otwartym z punktu widzenia krajobrazu i czynników atmosferycznych, ale na 
ściśle ograniczonej powierzchni. 
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ekoturystycznym, co w dużym stopniu wpływa na środowiskowe uwarunkowa-
nia wielu form rekreacji.  

Fizycznogeograficzny opis obszaru oparto na opracowaniu J. Kondrackie-
go [2000], zgodnym z uniwersalną klasyfikacją. Badany obszar znajduje się 
w Pozaalpejskiej Europie Środkowej, na terenie Niżu Środkowoeuropejskiego, 
Pojezierzy Południowobałtyckich i wchodzi w skład dwóch makroregionów – 
Pojezierza Zachodniopomorskiego (pojezierza Choszczeńskie, Ińskie i Draw-
skie) i Pojezierza Południowopomorskiego (pojezierza Dobiegniewskie, Wałec-
kie i Szczecineckie oraz Równina Drawska i Wałecka). Krajobraz obszaru zo-
stał ukształtowany stosunkowo niedawno przez lodowiec (zlodowacenie pół-
nocnopolskie), stąd wyrazista rzeźba terenu, z licznymi wzgórzami i jeziorami, 
szczególnie w północnej części obszaru. Tego typu krajobraz dzięki swemu 
urozmaiceniu i licznym, choć niezbyt wysokim deniwelacjom, tworzy wybitnie 
korzystne warunki do licznych form rekreacji. 

Przez badany obszar przebiega dział wodny – rzeki z północnej części obsza-
ru spływają do dolnej Odry lub bezpośrednio do Bałtyki, pozostałe – do Noteci. 

Obszar znajduje się w strefie klimatu przejściowego między klimatem 
umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym konty-
nentalnym na wschodzie. Jednak jest on bardziej zbliżony do klimatu oceanicz-
nego niż klimat centralnej, a tym bardziej wschodniej Polski [Polska..., 2011]. 
Średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach 8,0–8,5°C i należy 
do wyższych w Polsce, przy czym charakterystyczne są ciepłe zimy (temperatu-
ra stycznia ok. –1°C) i niezbyt ciepłe lata (17,0–17,5°C w lipcu). Przy dość 
dużym zachmurzeniu (170–180 dni pochmurnych w roku) i umiarkowanych 
opadach (650–700 mm) daje to niezbyt korzystne warunki klimatyczne do re-
kreacji. Trzeba zaznaczyć, że mikroklimat jest korzystniejszy w południowej 
części obszaru (Pojezierze Południowopomorskie) niż w północnej (Pojezierze 
Zachodniopomorskie), [Atlas..., 2005]. 

 
 

2. Metoda oceny 

 
Ocenę środowiskowych uwarunkowań rekreacji w poszczególnych gmi-

nach oparto na siedmiu podstawowych cechach badanego obszaru: 
– ogólnym obciążeniu środowiska wsi przez stałych mieszkańców,  
– lesistości, 
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– zróżnicowaniu form użytkowania gruntów, 
– powierzchni i charakterze obszarów chronionych, 
– obciążeniu terenu nieoczyszczonymi ściekami komunalnymi,  
– obciążeniu środowiska niezagospodarowanymi odpadami,  
– stanie atmosfery na danym obszarze.  
Obciążenie środowiska przez stałych mieszkańców określa liczba miesz-

kańców obszarów wiejskich, przypadających na km2 powierzchni tych obsza-
rów, wyrażona w osobach na km2. Lesistość określono jako stosunek gruntów 
leśnych do całkowitej powierzchni obszaru, wyrażony w %. Przy ocenie zróżni-
cowania form użytkowania gruntów posłużono się miarą statystyczną zróżni-
cowania (entropii) układów na podstawie wskaźników struktury dla sześciu 
frakcji [Mynarski, 2000]: 

 
S = (1 – p1)(1 – p2)(1 – p3)(1 – p4)(1 – p5)(1 – p6)/ (1 – 1/6)6, 

 
przy czym wskaźnik entropii osiąga wartość 1 dla równych frakcji, czyli dla  
pi = 1/6. Bank Danych Regionalnych GUS, będący źródłem informacji staty-
stycznych [2011], przewidywał do 2005 roku następujące formy użytkowania 
gruntów: lasy, grunty orne, sady, łąki, pastwiska, inne i nieużytki, przy czym do 
ostatniej kategorii zaliczono też powierzchnię zbiorników wodnych. Dane 
o użytkowaniu gruntów w późniejszym okresie nie zostały dotychczas opubli-
kowane.  

Wskaźnik obszarów chronionych obliczono przez pomnożenie ich po-
wierzchni przez współczynnik charakteryzujący stopień ochrony. Przyjęto na-
stępujące wartości tych współczynników: 

1 – dla obszarów chronionego krajobrazu, 
2 – dla parków krajobrazowych, 
3 – dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,  
4 – dla użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych, 
5 – dla rezerwatów i parków narodowych.  

Wskaźnik obszarów chronionych jest stosunkiem sumy tak uzyskanych iloczy-
nów do powierzchni analizowanego obszaru. 

Jako miernik obciążenia środowiska nieoczyszczanymi ściekami przyjęto 
liczbę ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków na km2 obszaru 
wiejskiego. Oznacza to przyjęcie założenia, że ścieki przemysłowe oraz bytowe 
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wytworzone przez ludność miast podlegają oczyszczeniu, natomiast ścieki by-
towe mieszkańców nieskanalizowanych wsi są deponowane w środowisku.  

Miarą obciążenia środowiska odpadami komunalnymi jest różnica między 
szacunkową ilością odpadów wytwarzanych przez ludność (223 kg/M/rok dla 
mieszkańca wsi i 424 kg/M/rok dla mieszkańca miasta) [Uchwała nr 219..., 
2002] a ilością odpadów zebranych, podzielona przez powierzchnię obszarów 
wiejskich, w tonach na km2. Tu z kolei przyjęto założenie, że niezebrane odpa-
dy, zarówno wiejskie, jak i miejskie, obciążają tereny wsi. 

Jednostką przestrzenną analizy pierwszych sześciu cech jest gmina; wyjąt-
kiem jest Wałcz, gdzie gminę wiejską i gminę miejską potraktowano łącznie.  

Jako wskaźnik jakości atmosfery przyjęto stężenie SO2 w μg/m3. Związki 
kwasotwórcze, takie jak SO2 i NOX, charakteryzują się zdolnością do prze-
mieszczania na wielkie odległości, nawet między kontynentami. W związku 
z tym przy ocenie tego zjawiska trzeba było odejść od ujęcia według jednostek 
administracyjnych i oprzeć się na układzie przestrzennym, stosowanym przez 
ENEP [2008], czyli na siatce kwadratów o bokach 50 x 50 km.  

Aby uzyskać porównywalne wartości wskaźników syntetycznych, doko-
nano ich standaryzacji. Podstawą konstrukcji narzędzia pomiarowego było obli-
czenie poszczególnych wskaźników dla terenów wiejskich wszystkich woje-
wództw Polski według stanu na 2005 rok. Następnie narzędzie wyskalowano 
liniowo, przypisując wartość 0 województwu o najbardziej niekorzystnej warto-
ści danego wskaźnika, a wartość 10 województwu o najkorzystniejszych wa-
runkach. Dla poszczególnych gmin przyjęto wartość 0, jeśli odpowiedni wskaź-
nik jest taki sam lub gorszy niż w „najgorszym” województwie; wartość 10 dla 
powiatów, dla których wskaźnik jest równy lub lepszy niż w „najlepszym” wo-
jewództwie. Tak obliczone wartości są więc standaryzowane i będą mieć warto-
ści z przedziału <0; 10>. 

Do standaryzacji ostatniego wskaźnika, opisującego stan powietrza,  
zastosowanie podziału wojewódzkiego było niewygodne i bezzasadne.  
W związku z tym przypisano maksymalną wartość wskaźnika 10 kwadratowi 
50 x 50 km, w którym szacuje się najniższe stężenie SO2 (0,96 μg/m3, w okoli-
cach Gołdapi), a wartość 0 – dla kwadratu o najwyższym stężeniu (8,56 μg/m3) 
[EMEP..., 2008] dla Górnego Śląska.  

Bardziej szczegółowy opis tej metody został opublikowany jesienią 2008 
[Cetner, Ogonowska, 2008], choć nieco go zmodyfikowano zgodnie z wnio-
skami płynącymi z dyskusji. Metoda zbliżona do prezentowanej została zasto-
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sowana do oceny potencjału powiatu łukowskiego [Cetner, 2008], ostrowskiego 
[Zielińska, 2008], województwa zachodniopomorskiego [Cetner, Ogonowska, 
2009], a identyczna dla powiatów [Cetner, 2009] i wybranych gmin nadbużań-
skich [Cetner i wsp., 2009].  

 
 

3. Ocena uwarunkowań środowiskowych poszczególnych jednostek 

 
Wartości wskaźników natężenia i struktury, charakteryzujących środowi-

skowe uwarunkowania rozwoju rekreacji w poszczególnych gminach, przed-
stawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1  

Wartości wskaźników stanu środowiska w gminach  
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powiat os./km2 % %  os./km2 t/km2 
rocznie μg/m3 

Czaplinek 14 42 88 1,15 13 4,9 1,36 
Drawsko Pomorskie 16 39 89 0,41 14 7,8 1,34 
Kalisz Pomorski 7 60 77 0,05 3 3,4 1,34 
Ostrowice 17 30 88 1,36 13 1,9 1,36 
Wierzchowo 20 64 72 0,17 10 –0,1 1,36 
Złocieniec 13 37 90 1,49 1 18,4 1,36 
Człopa 8 74 59 1,07 7 1,5 1,45 
Mirosławiec 15 62 75 0,51 15 –11,4 1,45 
Tuczno 13 50 83 0,78 8 –0,3 1,45 
Wałcz (miasto + wieś) 22 49 82 0,58 15 1,0 1,55 
Bierzwnik 21 54 82 0,67 10 2,7 1,53 
Choszczno 28 16 78 0,34 9 19,0 1,45 
Drawno 9 70 65 0,91 6 2,1 1,45 
Krzęcin 27 22 77 0,59 17 3,4 1,53 
Pęczyce 29 20 75 0,45 5 4,8 1,45 
Recz 16 36 84 0,71 9 5,6 1,34 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie [Bank..., 2011].  
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Punktową ocenę uwarunkowań środowiskowych przedstawiono w tabeli 2. 
W tej tabeli użyto zróżnicowanego tła poszczególnych ocen. Tło białe oznacza, 
że ocena jest wyższa od średniej krajowej o co najmniej 1. Tło ciemnoszare 
oznacza, że ocena jest niższa od średniej krajowej o 1 lub więcej. Szarym tłem 
zostały oznakowane oceny pośrednie.  

 
Tabela 2  

Punktowa ocena uwarunkowań środowiskowych  
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Czaplinek 10,0 6,7 6,4 10,0 10,0 8,8 9,5 8,8 
Drawsko Pomorskie 10,0 5,9 7,3 2,9 10,0 7,1 9,5 7,5 
Kalisz Pomorski 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 9,6 9,5 7,0 
Ostrowice 10,0 2,9 6,4 10,0 10,0 10,0 9,5 8,4 
Wierzchowo 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 9,5 7,1 
Złocieniec 10,0 5,2 8,2 10,0 10,0 1,0 9,5 7,7 
Człopa 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 9,3 8,6 
Mirosławiec 10,0 10,0 0,0 4,7 10,0 10,0 9,3 7,7 
Tuczno 10,0 9,5 2,5 9,4 10,0 10,0 9,3 8,7 
Wałcz (miasto + wieś) 10,0 9,0 1,9 5,8 10,0 10,0 9,2 8,0 
Bierzwnik 10,0 10,0 1,9 7,4 10,0 10,0 9,3 8,4 
Choszczno 9,7 0,0 0,0 1,6 10,0 0,7 9,4 4,5 
Drawno 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 9,3 8,5 
Krzęcin 9,7 0,3 0,0 5,9 9,8 9,7 9,3 6,4 
Pęczyce 9,6 0,0 0,0 3,6 10,0 8,8 9,4 5,9 
Recz 10,0 4,9 3,5 8,1 10,0 8,4 9,5 7,8 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Oceniono 16 jednostek, w tym 4 to gminy wiejskie, 11 – gminy miejsko- 

-wiejskie, a ostatnia jest sumą gminy miejskiej i gminy wiejskiej z tym samym 
centrum administracyjnym (Wałcz).  
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Stan poszczególnych komponentów środowiska, istotnych dla rozwoju tu-
rystyki zrównoważonej, w gminach analizowanego obszaru jest silnie zróżni-
cowany – oceny standaryzowane obejmują cały możliwy zakres, od 0 do 10. 
W większości gmin jednak zdecydowanie przeważa korzystny poziom uwarun-
kowań środowiskowych. Głównym tego powodem jest bardzo korzystna dla 
turystyki rekreacyjnej niewielka gęstość zaludnienia obszarów wiejskich – od 
8 osób na km2 (gmina Człopa) do 28 osób na km2 (gmina Choszczno), przy 
średniej krajowej powyżej 50 osób na km2. Punktowa ocena gęstości zaludnie-
nia ma wartości równe lub bliskie maksymalnej, co więcej, mała liczba ludności 
powoduje także niskie obciążenia środowiska ściekami i odpadami.  

Lesistość w poszczególnych powiatach należy do najbardziej zróżnicowa-
nych wskaźników i układa się na poziomie od 16% (gmina Choszczno) do 74% 
(gmina Człopa), co w skali ocen daje różnicę od 0 do 10. W 12 gminach lesi-
stość jest wysoka, a jedynie w trzech (Choszczno, Krzęcin, Pęczyce) – niska.  

Zróżnicowanie form użytkowania gruntów jest przeważnie słabe  
(12 gmin), tylko w jednej – korzystne (Złocieniec). Słaby poziom zróżnicowa-
nia wynika z braku sadów oraz niewielkiej powierzchni łąk i pastwisk. W ośmiu 
gminach o słabym zróżnicowaniu dominują lasy, w czterech – pola uprawne, 
a we wszystkich te formy użytkowania gruntów obejmują 73–92% powierzchni 
gmin.  

Obecność obszarów chronionych jest jeszcze silniej zróżnicowana niż lesi-
stość. W gminie Kalisz Pomorski praktycznie nie występują obszary chronione, 
w gminach Drawsko Pomorskie i Choszczno jest ich bardzo niewiele, w gmi-
nach Mirosławiec i Pęczyce – dość mało. Pozostałe 11 jednostek można uznać 
za nasycone obszarami chronionymi z punktu widzenia rekreacji.  

Mimo że wskaźnik struktury ludności wiejskiej objętej siecią kanalizacyj-
ną waha się od 0% (gmina Mirosławiec) do 90% (gmina Złocieniec), to na sku-
tek niskiej gęstości zaludnienia obciążenie środowiska ściekami bytowymi 
można uznać za bardzo niskie na całym badanym obszarze.  

Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami też jest powiązany z gę-
stością zaludnienia, jednak poziom obciążenia środowiska niezebranymi odpa-
dami komunalnymi w dwóch gminach (Złocieniec i Choszczno) należy uznać 
za wysoki, a w trzeciej (Drawsko Pomorskie) – za umiarkowany. W pozosta-
łych obciążenie odpadami jest niskie lub bardzo niskie (gminy Mirosławiec, 
Tuczno, Wierzchowo). 
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Stężenie dwutlenku siarki w powietrzu w województwie podlaskim jest 
szacowane na poziomie 1,34–1,55 μg/m3. Trudno to uznać za zadowalający 
poziom – w 1985 roku stężenie to wynosiło 5–10 μg/m3, a obecnie kształtuje się 
podobnie jak na północnym wschodzie Polski, określanym „zielonymi płucami 
Polski”. Trzeba jednak zauważyć, że już w przygranicznej niemieckiej Me-
klemburgii współczynnik ten jest wyraźnie niższy, a w północnej Skandynawii 
– dziesięciokrotnie niższy niż w analizowanym regionie.  

Pod względem ogólnego poziomu uwarunkowań środowiskowych powiaty 
można podzielić na 4 kategorie: 

a) wybitnie wysoki potencjał (ocena powyżej 8,2 pkt) charakteryzuje 
gminy Czaplinek, Ostrowice, Człopa, Tuczno, Bierzwnik, Drawno; 

b) wysoki potencjał (7,2–8,2 pkt) stwierdzono w jednostkach Drawsko 
Pomorskie, Złocieniec, Mirosławiec, Wałcz, Recz; 

c) umiarkowany potencjał, na poziomie średniej krajowej (5,2–7,2 pkt), 
charakteryzuje gminy Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Krzęcin i Pęczyce; 

d) poniżej 5,2 pkt uzyskała jedynie gmina Choszczno.  
 
 

Zakończenie 

 
W gminach, wymienionych w punkcie a) stan środowiska wyraźnie sprzy-

ja rozwojowi rekreacji; można powiedzieć, że stan środowiska jest tak korzyst-
ny, że staje się nie tyle uwarunkowaniem, ile już walorem; 

Jednostki z punktu b) mają stan środowiska na tyle korzystny, że nie jest 
on w najmniejszym stopniu ograniczeniem w rozwijaniu rekreacji na otwartej 
przestrzeni, jednak walory środowiskowe należałoby objąć szczególną opieką 
i umiejętnie promować.  

W pozostałych powiatach trudno oczekiwać, że rekreacja na otwartej prze-
strzeni i związany z nią ruch turystyczny staną się istotnym elementem gospo-
darki. Stan środowiska nie jest jednak przeszkodą dla przedsięwzięć w zakresie 
działalności obiektów rekreacyjnych zamkniętych lub półzamkniętych oraz 
imprez masowych.  

Nie dziwi przewaga obszarów o wysokim i bardzo wysokim potencjale  
(11 z 16 badanych jednostek) na tym obszarze, gdyż badaniu poddano celowo 
wyselekcjonowany fragment województwa zachodniopomorskiego, w którym 
oczekiwano szczególnie korzystnego poziomu uwarunkowań środowiskowych 
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[Cetner, Ogonowska, 2009]. Jednak trzeba pamiętać, że gdy na stosunkowo 
niewielkim obszarze znajduje się tak wiele gmin o dużym potencjale, będą one 
zapewne silnie konkurować o odwiedzających ich teren w celach rekreacyjnych. 
Tę walkę konkurencyjną będą zapewne wygrywać te miejscowości, w których 
lub wokół których będą występować szczególne walory, jak udostępnione do 
różnych form rekreacji zbiorniki wodne, ciekawa rzeźba terenu, liczne fragmen-
ty starodrzewia itp., a w bardzo dużym stopniu infrastruktura rekreacyjna i do-
stępność logistyczna (komunikacyjna). Ogólny stan środowiska oceniany w tym 
artykule będzie tylko jedną z grup czynników kształtujących jakość produktu 
rekreacyjnego i mających wpływ na wielkość popytu. Można jednak mieć prze-
konanie, że jest to grupa czynników istotnych, więc władze jednostek samorzą-
du terytorialnego powinny przywiązywać do nich wagę.  

Z punktu widzenia możliwości decyzyjnych samorządu wzięte pod uwagę 
czynniki można podzielić na 3 kategorie: 

a) czynniki, na które samorząd terytorialny nie ma wpływu, bądź ma 
wpływ niewielki i pośredni, takie jak gęstość zaludnienia, lesistość, 
zróżnicowanie form użytkowania gruntów, stan atmosfery (poziom im-
misji), obecność rezerwatów, parków narodowych i krajobrazowych; 

b) czynniki, na które organa samorządu mogą i powinny mieć wpływ, ta-
kie jak gospodarka ściekowa i odpadowa, lecz poprawa sytuacji pod 
tym względem wymaga czasu, działań i pieniędzy;  

c) czynniki bezpośrednio zależne od samorządu terytorialnego, takie jak 
istnienie, wielkość i granice obszarów chronionego krajobrazu i zespo-
łów przyrodniczo-krajobrazowych, które mogą być ustanawianie na 
szczeblu gmin.  

Wydaje się, że w takich jednostkach omawianego obszaru, jak Drawsko, 
Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Mirosławiec, Wałcz, rozszerzenie tych form 
terytorialnej ochrony przyrody nie będzie istotną przeszkodą dla działalności 
gospodarczej, ale prawną obietnicą zachowania zasobów przyrodniczych w na-
leżytym stanie. Mogłoby to przyciągnąć zarówno inwestorów sektora usług 
rekreacyjno-turystycznych, jak i indywidualnych gości.  
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR RECREATION IN 

COMMUNES OF DISTRICTS WAŁCZ, DRAWSKO AND CHOSZCZNO 

 
 

Summary  
 
An assessment of the environmental conditions for development of recreation in 

the various communities of selected districts of Western Pomorze has been made. The 
assessment method, based on the use of secondary sources, mainly the Central Statisti-
cal Office data, takes into account seven factors: 

– population density of rural areas, 
– forest cover, 
– diversity of forms of land use, 
– the size and category of nature protected areas, 
– environmental load of raw household sewage, 
– the environmental burden of not utilized communal waste, 
– the concentration of sulfur dioxide in the atmosphere. 
The analysis showed generally favorable, although explicitly different conditions 

for the development of recreation in the individual communities. On this basis, guide-
lines on strategies for development of recreation and tourism in the study area are for-
mulated. In many communities improvement of waste management is needed. For some 
communities, it might be suitable to guarantee the preservation of environmental values 
through the establishment of nature protected areas, such as areas of protected land-
scape and nature-landscape aggregate. 

 
Translated by Jan Cetner, Kazimierz Dyguś 
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Wstęp 

 
Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się występowaniem 

wielu obszarów o nieskażonym środowisku przyrodniczym. Gmina Ińsko, poło-
żona ok. 70 km od Szczecina, należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
gmin naszego województwa. 

Zasadniczą część gminy Ińsko zajmuje Iński Park Krajobrazowy, położony 
w środkowej części województwa zachodniopomorskiego w mezoregionie Po-
jezierze Ińskie. Pojezierze to, o powierzchni 753 km2 [Kondracki, 2000], obej-
muje Ińską Morenę Czołową, Ińską Morenę Denną i Równinę Sandrową. Jest to 
teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Występują tu znaczne wyniesienia tere-
nowe, dochodzące do 180 m n.p.m. (średnio od 80 m n.p.m. do 120 m n.p.m.). 
Mezoregion ten nazywany jest także „Bieszczadami Ińskimi” bądź „Ińskimi 
Połoninami”. Największe jeziora to Woświn o powierzchni 809,7 ha i Ińskie 
o powierzchni 589,9 ha. Występują tu liczne jeziora rynnowo-wytopiskowe. 
Przepiękne walory krajobrazowe i najcenniejsze walory przyrodnicze wpłynęły 
na utworzenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Objął on tereny Pojezierza Iń-
skiego o powierzchni 17 763 ha, a łącznie z otuliną – 44 003 ha. Około 59% 
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powierzchni Ińskiego Parku Krajobrazowego, a wraz z otuliną 94 %, leży na 
obszarze gminy Ińsko [Jasnowski, Ćwikliński, 1977; Kokociński, Pawłowicz, 
1987; Jasnowska, Janowski, 1983]. Jest on jednostką obszarową o skompliko-
wanej morfogenezie. Wyjątkowa różnorodność rzeźby terenu, będąca wynikiem 
wielokrotnych przeobrażeń w okresie czwartorzędu, pozwala zaliczyć ten teren 
do jednego z najciekawszych pod względem morfologicznym w Polsce. 

Pojezierze Ińskie należy do stosunkowo słabo rozpoznanych pod wzglę-
dem przyrodniczym. Przeprowadzone przez M. Jasnowskiego i E. Ćwiklińskie-
go [1977] badania inwentaryzacyjne miały na celu wydzielenie granic obszaru 
objętego ochroną prawną, czyli Ińskiego Parku Krajobrazowego. Pozostałe 
doniesienia literaturowe dotyczą przeprowadzonych badań, głównie florystycz-
nych. Są one jednak fragmentaryczne. Nie dokonano w nich oceny przydatności 
gminy Ińsko do celów turystyki i rekreacji. 

Mimo unikatowych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, cechuje ją ni-
ski poziom zagospodarowania turystycznego. Nie jest ono w pełni wystarczają-
ce zarówno w zakresie bazy noclegowo-gastronomicznej jak i pozostałych ele-
mentów infrastruktury turystycznej. Wszystkie składowe wpływające na wy-
tworzony produkt turystyczny muszą sprostać wymaganiom współczesnych 
standardów i wymogów ruchu turystycznego [Strategia rozwoju gminy..., 
2001]. W zatwierdzonej i przyjętej do realizacji Strategii rozwoju gminy za 
główne zadania uznano modernizację i budowę bazy noclegowo-gastronomicz-
nej i towarzyszącej.  

Na podstawie badań własnych w artykule dokonano podziału wód po-
wierzchniowych oraz stref przywodnych w gminie Ińsko na grupy atrakcyjności 
rekreacyjno-wypoczynkowej, co z kolei pozwoliło na wyznaczenie kategorii 
terenów pod kątem wykorzystania ich do celów rekreacji, wypoczynku maso-
wego i indywidualnego. Miało to na celu wyszukanie i ocenę miejsc najbardziej 
atrakcyjnych do przyszłego zagospodarowania turystycznego-rekreacyjnego dla 
potencjalnych inwestorów.  

  
 

1. Materiał i metody badań 

  
Dla realizacji celów przeanalizowano obszar Ińskiego Parku Krajobrazo-

wego leżący na terenie gminy Ińsko. Ogólną charakterystykę badanego terenu 
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opracowano na podstawie analizy materiałów źródłowych. Do szczegółowej 
analizy wykorzystano następujące metody badawcze:  

1. Penetracja terenu gminy Ińsko – badania terenowe przeprowadzono 
metodą marszrutową przez nanoszenie ważnych elementów na mapę, natomiast 
szczegóły notowano na arkuszu badań, które wykorzystywano w pracy kame-
ralnej.  

2. Przegląd bazy turystyczno-rekreacyjnej – przeprowadzono inwen-
taryzację istniejących ośrodków wypoczynkowych, obiektów sportowo-rekrea-
cyjnych, oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych oraz 
miejsc postojowych (parkingowych) i miejsc przeznaczonych do biwakowania. 
Przeprowadzono również ocenę dostępności turystycznej terenu gminy Ińsko 
i unikatowego charakteru krajobrazu. Miało to na celu wyszukanie i ocenę 
miejsc do przyszłego zagospodarowania i wykorzystania rekreacyjno-turystycz-
nego oraz wykorzystania do celów edukacji ekologicznej w gminie Ińsko. 

3. Inwentaryzacja wartości przyrodniczych – przeprowadzono inwen-
taryzację wartości przyrodniczych gminy Ińsko według zasad podanych przez 
K. Dubel [1990], zalecanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa.  

4. Metody kartograficzne – prace terenowe i kameralne prowadzono 
z wykorzystaniem map i materiałów kartograficznych: map topograficznych, 
geologicznych, sozologicznych, batymetrycznych i gospodarczo-przeglądo-
wych w różnych skalach. 

 
 

2. Wyniki badań 

  
Na Pojezierzu Ińskim tylko nad jeziorami Ińsko i Wisola koncentruje się 

ruch turystyczny. Pozostałe jeziora mają znacznie mniejszy potencjał do wyko-
rzystania dla celów rekreacji bądź wypoczynku masowego. Polodowcowy cha-
rakter jezior Pojezierza Ińskiego powoduje, że mają one znaczne głębokości 
(głęboczki) oraz często występujące wypłycenia [Majdanowski, 1950; Filipiak, 
Sadowski, 1994; Jańczak, 1996]. Aktualnie najbardziej wykorzystywane do 
celów rekreacyjno-wypoczynkowych jest jezioro Ińsko. Zajmuje ono wraz 
z Odnogą Linowską powierzchnię 588,4 ha. Jedna duża wyspa i kilka bardzo 
małych zajmuje 22,3 ha [Opis batymetryczny..., 1960–1961; Filipiak, Sadowski, 
1994]. Jezioro charakteryzuje się licznymi, głębokimi zatokami, ostrymi pół-
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wyspami i cyplami wchodzącymi w taflę wody, przesmykami, wypłyceniami 
i stromo opadającymi głęboczkami. Bardzo charakterystyczna jest południowo- 
-zachodnia część, zwana Odnogą Linowską, oddzielona wąskim przesmykiem 
i drogą od właściwego jeziora, znana również jako Małe Ińsko. Obecnie stano-
wi ona, wskutek wybudowania grobli, odrębne jezioro. Brzegi jeziora są piasz-
czysto-żwirowe, z miejscami występowania polodowcowych głazów narzuto-
wych, z licznymi, naturalnymi plażami, w większości pokryte lasem liściastym, 
mieszanym i miejscami iglastym. W Ińsku znajduje się regulowany zastawą 
odpływ wody do jeziora Wisola. Jest on przez jednych uważany za początek 
rzeki Iny, a przez innych zwany jest Kanałem Ińskim. Z analizy batymetrycznej 
wynika, że jezioro ma trzy znaczne przegłębienia (plosa). Naprzeciw odpływu 
znajdują się dwa najgłębsze miejsca jeziora Ińsko: 41,7 m i 40,5 m. Następna 
głębia (35 m) znajduje się na północ od wyspy Sołtyski w rejonie kolonii Orze-
chowo. Przeźroczystość wody ocenia się na od 6 m do 8 m [Filipiak, Sadowski, 
Monitoring jezior..., 1997]. 

Jeziora Ińsko i Wisola kwalifikowano według stworzonej tu kwantyfikacji 
do grupy I i klasy I. 

Wody z jeziora Ińsko zasilają, przez przepusty w grobli, Odnogę Linowską 
i przez Inę (Kanał Iński), jezioro Wisola. Ścieki z miasta są doprowadzane ko-
lektorem do oczyszczalni komunalnej, skąd po oczyszczeniu następuje ich zrzut 
do Kanału Ińskiego. Obecnie jezioro Ińsko nie jest odbiornikiem ścieków 
z punktowych źródeł zanieczyszczeń. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń 
mogą być dwa wyloty burzowe z obszaru miasta oraz wody dopływające z je-
zior Storkowskiego, Piesna i Zamczysko. Południową strefę brzegową przyle-
gającą do Ińska umocniono kamiennymi płytami na odcinku około 400 m 
w celu zabezpieczenia przed erozją podwodną i falowaniem wód. W ten sposób 
utworzono promenadę. Brzegi, poza brzegiem południowym i południowo- 
-wschodnim, o nachyleniu stoków do 10o, na ogół są suche i zgodnie z przyjętą 
typologią [Majdanowski, 1950] wysokie oraz niskie i płaskie. Można je uznać 
za stosunkowo strome, gdyż dalej dno jeziora przechodzi w poziom bardziej 
wyrównany i rzadko przekracza nachylenie 7o. Przeważa nachylenie od 5o do 
0o. Maksymalną głębokość jezioro osiąga w dwóch lokalnych przegłębieniach 
południowych – około 40 m, a północnym – około 35 m. Linia brzegowa jest 
stosunkowo słabo rozwinięta. Ma ona współczynnik 3,19, co daje 50 m na hek-
tar powierzchni lustra wody. Decyduje o tym głównie charakter brzegu połu-
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dniowego i wschodniego, a więc tej części jeziora, która jest użytkowana 
w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (promenada i plaże miejskie). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy cech morfometrycznych jeziora Iń-
sko stwierdzono, że sama rynna jeziorna, a właściwie rynny, nie stanowią żad-
nych przeszkód do uprawiania sportów wodnych. Na większej części piaszczy-
sto-żwirowych brzegów jeziora rośnie las mieszany o wysokości dochodzącej 
do 25 m. Jednak z uwagi na powierzchnię jeziora stopień osłonięcia przed wia-
trem jest nieduży i przy silnych wiatrach falowanie dochodzi do 70 cm [Fili-
piak, Sadowski, 1994]. Powoduje to intensywne procesy mieszania wody, 
zwłaszcza przy wiatrach wiejących z kierunku zachodniego, mniej z północno- 
-zachodniego. Ińsko, tak jak inne jeziora rynnowe, ma bardzo urozmaicone dno. 
Przeciętna szerokość płycizn przybrzeżnych wynosi do 20 m, następnie dno 
jeziora załamuje się w jego głąb. Stromość brzegów w strefie wodnej powoduje, 
że szerokość strefy litoralu jest mała. Jest to główna strefa wykorzystywana do 
kąpieli. Nie ulega ona zarastaniu roślinnością wodną. Powoduje to, że dostęp-
ność przybrzeżnej strefy wodnej jeziora jest na ogół dobra. Te czynniki oraz 
słabo rozwinięta linia południowego i wschodniego brzegu to powody zlokali-
zowania w tym miejscu ogólnodostępnych kąpielisk. Średnia głębokość, wyno-
sząca około 12 m, umożliwia nie tylko pływanie, ale także nurkowanie bez apa-
ratu tlenowego lub z aparatem, uprawianie windsurfingu oraz żeglarstwa. Wiel-
kość powierzchni jeziora sprzyja uprawianiu kajakarstwa i wioślarstwa. Głębo-
kość strefy przybrzeżnej umożliwia także uprawianie piłki wodnej i skoków do 
wody. Mała szerokość strefy litoralu i duża głębokość jest powodem, że jezioro 
to jest mało zasobne w ryby. 

Z analizy batymetrycznej wynika, że jezioro Wisola ma 4 znaczne prze-
głębienia. Jego brzegi, poza brzegiem zachodnim i północnym, o nachyleniu 
stoków do 20o są na ogół suche i zgodnie z przyjętą typologią [Majdanowski, 
1950] – wysokie oraz niskie i płaskie. Można je uznać za stosunkowo strome, 
gdyż dalej dno jeziora przechodzi w poziom bardziej wyrównany i rzadko prze-
kracza nachylenie 8o. Przeważa nachylenie od 5o do 0o. Maksymalna głębokość 
jeziora wynosi 15,4 m. Linia brzegowa jest stosunkowo słabo rozwinięta. Ma 
ona współczynnik 2,54, co daje 55,9 m na hektar powierzchni lustra wody. De-
cyduje o tym głównie charakter brzegów południowego i północnego, a więc ta 
część jeziora, która głównie jest użytkowana w celach wypoczynkowo-rekrea-
cyjnych. Na podstawie dokonanej analizy cech morfometrycznych i baty-
metrycznych jeziora Wisola stwierdzono, że sama rynna jeziorna, a właściwie 



544 Elżbieta Sieńko-Awierianów 

 

rynny, nie są żadnymi przeszkodami do uprawiania sportów wodnych. Stro-
mość brzegów w strefie wodnej powoduje, że szerokość strefy litoralu jest ma-
ła. Jest to główna strefa wykorzystywana do kąpieli. Nie ulega ona zarastania 
roślinnością wodną, co powoduje, że dostępność do brzegów jeziora jest na 
ogół dobra. To oraz słabo rozwinięta linia południowego i wschodniego brzegu 
są powodem zlokalizowania w tym miejscu ogólnodostępnych miejsc do kąpie-
li. Średnia głębokość, wynosząca 5,9 m, umożliwia nie tylko pływanie, ale tak-
że nurkowanie z aparatem tlenowym lub bez aparatu, windsurfing oraz żeglar-
stwo. Wielkość powierzchni jeziora sprzyja uprawianiu kajakarstwa i wioślar-
stwa. Mała szerokość strefy litoralu i duża głębokość jest powodem, że jezioro 
to jest mało zasobne w ryby. Nie sprzyja to wędkowaniu. Istnieje możliwość 
odbywania atrakcyjnych wędrówek pieszych. Leśnemu zbieractwu amatorskiemu 
sprzyjają siedliska lasu iglastego i mieszanego. Jezioro Wisola odgrywa także rolę 
zbiornika retencyjnego rzeki Iny. Rzędne podpiętrzenia: min. 111,8 m n.p.m. 
i maks. 113,0 m n.p.m., dają wysokość piętrzenia 1,2 m i powierzchnię zalewu, 
bez powierzchni jeziora, wynoszącą 31,4 ha. 

Z analizy batymetrycznej wynika, że jeziora grupy II, będące znacznie 
płytsze niż jeziora grupy I, poza jeziorami Studnica i Okole, nie nadają się do 
nurkowania. Ich brzegi w większości mają nachylenie stoków do 3o, jedynie 
jezioro Okole ma lokalnie nachylenia stoków nawet do 15o. Można uznać, że 
mają one dno wyrównane, a jego nachylenie rzadko przekracza 6o. Przeważa 
nachylenie od 5o do 0o. Tylko jezioro Okole ma trzy lokalne przegłębienia. Li-
nia brzegowa jest stosunkowo słabo rozwinięta. Mają one współczynnik rozwo-
ju linii brzegowej od około 1,0 do 1,8. Na podstawie dokonanej analizy cech 
morfometrycznych jezior grupy II stwierdzono, że można na nich uprawiać 
sporty wodne. Tylko lokalnie stromość brzegów powoduje, że szerokość strefy 
litoralu jest mała. Jeziora te charakteryzują się większym zarastaniem roślinno-
ścią wodną niż jeziora grupy I. Dostępność brzegów jezior jest zła. Te czynniki 
oraz słabo rozwinięta linia brzegowa są powodem małej liczby dostępnych ką-
pielisk. Możliwe jest nie tylko pływanie, ale także windsurfing i kajakarstwo. 
Większa szerokość strefy litoralu oraz mała głębokość to powody, że jeziora te 
są zasobne w ryby. Dobre warunki do hodowli ryb sprzyjają wędkowaniu. Linia 
brzegowa i wzgórza wysoczyzny moreny czołowej przylegające do tych jezior 
umożliwiają odbywanie wędrówek pieszych. Leśnemu zbieractwu amatorskie-
mu sprzyjają siedliska lasu iglastego i iglastego z domieszką brzozy omszonej 
Betula pubescens. 



Klasyfikacja wód powierzchniowych oraz stref przydennych… 

 

545 

 

Plaże znajdujące się nad jeziorem Ińsko (plaża miejska) i w Linówku oraz 
nad jeziorem Wisola są ogólnodostępne z zapewnioną sezonową obsługą ruchu 
turystycznego. Pozostałe plaże są położone na terenach prywatnych lub mało 
dostępne ze względu na warunki przyrodnicze bądź kształt terenu. 

Na podstawie analizy i oceny jakości elementów kształtujących atrakcyj-
ność wód powierzchniowych w gminie Ińsko opracowano podział na sześć pod-
stawowych grup atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej (pobytowej i bez-
noclegowej) – rysunek 1. 
 
 

 
 
Rys. 1. Podział wód powierzchniowych na VI grup atrakcyjności rekreacyjno-wypo-

czynkowej 

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
Grupa I. Zalicza się do niej jeziora najatrakcyjniejsze na potrzeby rekreacji 

i wypoczynku masowego. Są to jeziora: Ińsko (główny zbiornik wód po-
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wierzchniowych) i Wisola (Stubnica, Wisola). Mają one powierzchnię powyżej 
100 ha. Akweny te są predysponowane do uprawiania żeglarstwa, kajakowania, 
wioślarstwa, windsurfingu, nurkowania oraz organizowania ogólnodostępnych 
kąpielisk masowych. Jezioro Ińsko to typowe jezioro sielawowe, a Wisola – 
leszczowe. Jezioro Ińsko ma powierzchnię 486,6 ha i maksymalną głębokość 
41,7 m, Odnoga Linowska odpowiednio 101,8 ha i 11,7 m, Wisola – 173,9 ha 
i 15,4 m [Monitoring jezior..., 1960–1961; Filipiak, Sadowski, 1994]. 

Grupa II. Są to jeziora zaliczane do atrakcyjnych na potrzeby rekreacji 
i wypoczynku masowego. Ich cechą jest ich powierzchnia mniejsza niż 100 ha. 
Są to jeziora: Okole (Okuny), Studnica i Długie (projektowany rezerwat wod-
ny). Mają one powierzchnię 46,7 ha, 29,9 ha, 52,2 ha oraz głębokość 12,2 m, 
7,6 m i 11,4 m [Monitoring jezior..., 1960–1961; Filipiak, Sadowski, 1994]. Są 
one płytsze od jezior grupy I. Projektowane są nad nimi rezerwaty, a więc bę-
dzie poszerzona strefa obowiązywania ciszy i ograniczonej penetracji przez 
człowieka. Do tej grupy należą także zatoki Południowa i Długa jeziora Ińsko. 
Nadają się one do uprawiania windsurfingu, kajakowania, nurkowania, wędko-
wania oraz organizowania ogólnodostępnych kąpielisk masowych. Są mniej 
atrakcyjne do uprawiania wioślarstwa i żeglarstwa. Są to jeziora linowo-szczu-
pakowe i sandaczowe. 

Grupa III. Są to jeziora o średniej atrakcyjności na potrzeby rekreacji ma-
sowej i wypoczynku masowego. Decydującym elementem jest zarośnięta linia 
brzegowa, utrudniająca do niej dostęp, oraz większa niż w przypadku jezior 
grupy I i II strefa litoralu wraz z liczną roślinnością wodną. Jest to związane 
z głębokością jeziora i budową dna. Zalicza się do nich jeziora Storkowskie 
(Wierzchucice) i Zamczysko. Mają one powierzchnię 54,6 ha i 36,1 ha oraz 
głębokość 2,6 m i 2,8 m [Monitoring jezior..., 1960–1961; Filipiak, Sadowski, 
1994]. Nie nadają się one do uprawiania żeglarstwa, windsurfingu, wioślarstwa, 
kajakowania oraz organizowania ogólnodostępnych kąpielisk masowych. Są 
znacznie atrakcyjniejsze do wędkowania niż jeziora grup I i II z uwagi na 
mniejsze głębokości oraz większą i bogatszą strefę litoralu, co wpływa na więk-
sze zarybienie. Jeziora te są zaliczane do linowo-szczupakowych. 

Grupa IV. Są to jeziora o małej atrakcyjności na potrzeby rekreacji i wy-
poczynku. Zalicza się do niej jeziora: Linówko – 30,2 ha, Chojniczka, Piesna 
(Piesno) – 16,2 ha, Ścienne (Strążno) – 8,9 ha, Kiełpino Duże – 11,6 ha, i Małe 
– 5,6 ha [Monitoring jezior..., 1960–1961; Filipiak, Sadowski, 1994]. Ich cechą 
charakterystyczną jest utrudniony dostęp do linii brzegowej, długa strefa litora-
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lu wraz z liczną roślinnością wodną oraz małe głębokości i lokalnie muliste dno 
z osadami bagiennymi. Są one znacznie atrakcyjniejsze do wędkowania niż 
jeziora grup I i II. Są to jeziora zaliczane do linowo-szczupakowych. Nie nadają 
się do organizowania ogólnodostępnych kąpielisk masowych. 

Grupa V. Zbiorniki wodne tej grupy są nieprzydatne, poza wędkowaniem, 
do rekreacji i turystyki. Zalicza się do nich jezioro Mielno oraz liczne oczka 
wodne znajdujące się w kompleksie leśnym na północ od drogi Kozy–Ciemnik 
oraz w kompleksie leśnym na wschód od drogi Storkowo–Węgorzyno. Są to 
wody linowe. Do tej grupy należą także wody powierzchniowe o areale od kilku 
do kilkunastu arów. Wykorzystywane są do hodowli ryb. Występują one 
w kompleksie leśnym pomiędzy rezerwatem „Głowacz” a zespołem przyrodni-
czo-krajobrazowym „Ostrowie” oraz w rejonie Wilkowych Bagien i Wierzchu-
cic. 

Grupa VI. Zalicza się do niej cieki wodne, czyli rzekę Inę, Krępę i Krąpiel. 
Są one nieprzydatne, wraz z innymi ciekami, do celów rekreacji. 

Na terenie gminy Ińsko nie ma szlaków kajakowych. Na terenie Ińskiego 
Parku Krajobrazowego i w jego otulinie szlaki kajakowe są związane z rzekami 
znajdującymi się w granicach otuliny parku, czyli Ukleją (ok. 35 km – rozpo-
czyna się na jeziorze Woświn, jest trudny ze względu na liczne bystrza w dol-
nym biegu rzeki), Brzeźnicką Węgorzą (ok. 20 km, szlak łącznikowy między 
Regą a Drawą, łatwy, prowadzący przez dziewięć jezior) i Pęzinką (ok. 22 km, 
szlak trudy ze względu na zmiany poziomu wody, rozpoczynający się od jeziora 
Szadzko) [Wrześniowski, Sperski, 1971]. Szlaki te są bardzo malownicze. Ich 
wadą jest duża uciążliwość w górnych odcinkach małych rzek, czyli niskie sta-
ny wód powodujące powstawanie mielizn, liczne przeszkody, lokalny brak 
drożności przepływu kajakami, zarośla i mała przepustowość. Cieki te nie nada-
ją się do tworzenia kąpielisk ani do innego przeznaczenia, związanego z reali-
zacją rekreacji masowej. Istniejący stan urządzeń hydrotechnicznych jest bardzo 
zły. Do spływów kajakowych nadaje się odcinek Iny od miejscowości Recz, 
a więc poza granicami parku. Szlak prowadzi do Szczecina. Jego długość wy-
nosi 98 km. 

Przedstawiony podział wód powierzchniowych na sześć grup pod kątem 
atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej pobytowej bądź beznoclegowej był 
podstawą do opracowania zasad wykorzystania ich walorów, wyrażających się 
ogólnym ustaleniem charakteru zagospodarowania przestrzennego stref przy-
wodnych i wodnych. Na podstawie przeprowadzonych badań i dokonanej oceny 
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pod względem możliwości zagospodarowania przestrzennego stref przywod-
nych, wody powierzchniowe podzielono na pięć klas (rys. 2). 
 
 

 
 
Rys. 2. Podział wód powierzchniowych według klas pod względem możliwości 

zagospodarowania przestrzennego stref 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Klasa I. Zalicza się do niej jeziora o wielkiej i dużej atrakcyjności zago-
spodarowania przestrzennego stref przywodnych. Na podstawie kompleksowe-
go zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego również funkcje 
ochronne Ińskiego Parku Krajobrazowego, można stwierdzić, że powinny tu 
być tylko wydzielone plaże ogólnodostępne, pola namiotowe, obiekty wypo-
czynkowe o wysokim standardzie i wydzielone przystanie wodne. Nie zaleca 
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się realizacji obiektów kubaturowych noclegowych. Do tej klasy zalicza się 
jeziora: Ińsko, Odnoga Linowska i Wisola. 

Klasa II. Zalicza się do niej jeziora o średniej i małej atrakcyjności zago-
spodarowania przestrzennego stref przywodnych i wodnych. Budowa linii przy-
brzeżnej i brzegowej oraz strefy wodnej wskazuje na predyspozycje do eksten-
sywnego wykorzystania walorów do celów rekreacji indywidualnej i masowej 
wykorzystującej wyłącznie proste i małe kubaturowo obiekty i urządzenia wy-
poczynkowe. Do tej klasy zalicza się jeziora: Okole, Storkowskie, Studnica 
i Ścienne. 

Klasa III. Zalicza się do niej zbiorniki wód powierzchniowych o wątpliwej 
bądź żadnej atrakcyjności zagospodarowania przestrzennego stref przywod-
nych. Budowa linii przybrzeżnej i brzegowej oraz strefy wodnej ma bardzo 
słabe predyspozycje nawet do ekstensywnego wykorzystania walorów do celów 
rekreacji indywidualnej wyznaczającej proste i małe kubaturowo obiekty oraz 
urządzenia wypoczynkowe. Do tej klasy zalicza się jeziora: Chojniczka, Kiełp-
no Małe i Duże, Linówko, Piesna oraz zbiorniki wodne grupy V. 

Klasa IV. Zalicza się do niej cieki wodne. Można zagospodarować strefę 
przybrzeżną. Możliwa jest realizacja obiektów kubaturowych bez zapewnienia 
rekreacji masowej wykorzystującej wody powierzchniowe. 

Klasa V. Zalicza się do niej zbiorniki wód powierzchniowych będące pro-
jektowanymi rezerwatami wodnymi, przewidywanymi do wyłączenia w całości 
z eksploatacji rekreacyjnej – Jezioro Długie. Należą tu także strefy przybrzego-
we, przywodne i wodne jeziora Ińsko, które są objęte ochroną prawną, czyli 
rezerwat „Kamienna Buczyna” i „Wyspa Sołtyski” oraz zespół przyrodniczo- 
-krajobrazowy „Ostrowie”. 

Waloryzacja, kwalifikacja oraz zagospodarowanie stref wodnych, przy-
brzegowych i przywodnych do celów przestrzennego zagospodarowania rekrea-
cyjnego wymagała oceny ich przydatności w pasie o szerokości około 600 m. 
Pod tym kątem oceniono jeziora zaliczone do klas I i II. Potraktowano je jako 
wody powierzchniowe nadające się do rozwoju funkcji masowej rekreacji poby-
towej. W wyniku przeprowadzonej analizy przyjęto, że do zagospodarowania 
powinny być wykorzystane gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Przyjęto także 
kryteria eliminujące zagospodarowanie terenu na potrzeby masowej rekreacji 
pobytowej, czyli objęte ochroną prawną (istniejące i projektowane rezerwaty, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne), lasów glebo- oraz 
wodochronnych, znajdujące się w strefie uciążliwości tras komunikacyjnych 
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i potencjalnego oddziaływania działalności przemysłowej. Na podstawie prze-
prowadzonych badań oraz dokonanej analizy określono pięć kategorii terenów 
w gminie Ińsko pod kątem wykorzystania do celów rekreacji, wypoczynku ma-
sowego i indywidualnego (rys. 3). 
 
 

 
 
Rys. 3. Kategorie terenów pod kątem wykorzystania do celów rekreacji i wypoczynku  

Źródło:  opracowanie własne. 
 
 
Kategoria I. Tereny najatrakcyjniejsze, niezalesione, nadające się do loka-

lizowania obiektów pobytowej rekreacji oraz wypoczynku masowego i indywi-
dualnego, położone przy płaskich brzegach jeziora o ekspozycji południowej. 
Są one związane z jeziorem Ińsko. W rejonie miejscowości Ścienne są one po-
łożone nad Zatoką Długą, a w rejonie Ińska nad Zatoką Południową, będącą 
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w zasadzie odrębnym akwenem, zarówno od strony północnej, jak i południo-
wej.  

Kategoria II. Tereny o dużej atrakcyjności, zalesione, położone w części 
północnej jeziora Ińsko, w rejonie Orzechowa oraz nad brzegiem wschodnim 
i południowym Odnogi Linowskiej. Z uwagi na silne zadrzewienia w bezpo-
średniej strefie przybrzegowej, czyli rosnący ols Carici elongatae Alnetum, 
wielkość plaż ogólnodostępnych jest ograniczona. Tereny związane z istniejącą 
ogólnodostępną plażą miejską są obecnie bardzo nasycone zagospodarowaniem 
przestrzennym. Jest ono związane z realizacją wypoczynkowych obiektów ku-
baturowych oraz bliskością terenów zurbanizowanych samego Ińska. Z tego 
powodu ich dalszy rozwój przestrzenny jest niewskazany. Może on następować 
na drodze wykorzystywania istniejących, niezabudowanych, terenów Ińska, bez 
ingerencji w istniejącą strukturę leśną bądź wyłącznie w kierunku wschodnim 
i południowo-wschodnim. 

Kategoria III. Tereny atrakcyjne, niezalesione, nadające się do lokalizowa-
nia obiektów pobytowej rekreacji ogólnej o małym nasyceniu i indywidualnej, 
położone przy lekko wyniesionym północno-zachodnim, północnym oraz wy-
niesionym na około 5 m, także niezalesionym północno-wschodnim brzegu 
jeziora Wisola. Dotyczy to także zachodniego brzegu jeziora Studnica. Z uwagi 
na silne zadrzewienia w bezpośredniej strefie przybrzegowej, czyli rosnący ols 
Carici elongatae Alnetum, ograniczona jest wielkość plaż ogólnodostępnych. 
Wycinka roślinności olsowej może spowodować utratę funkcji glebochronnych, 
prowadząc do degradacji roślinności ruderalnej. Do tej kategorii zalicza się 
tereny zalesione związane z istniejącą zabudową wypoczynkową w południowej 
części jezior Wisola i Okole oraz wschodni brzeg Jeziora Stokowskiego, a także 
zachodni i północno-zachodni brzeg jeziora Studnica. Lokalizacja obiektów 
pobytowej rekreacji o małym nasyceniu jest możliwa poza strefą zadrzewień 
boru mieszanego. 

Kategoria IV. Tereny o średniej i małej atrakcyjności dla lokalizowania 
obiektów pobytowej rekreacji masowej oraz indywidualnej związane z terenami 
przybrzegowymi wód powierzchniowych, bez zaplecza leśnego nad południo-
wym brzegiem jezior Storkowskiego i Chojniczka, północnym brzegiem jezior 
Zamczysko i Ścienne. 

Kategoria V. Tereny o małej oraz bardzo małej bądź wyłącznie indywidu-
alnie dużej i średniej atrakcyjności. Mają one predyspozycje jedynie do zago-
spodarowania ekstensywnego. Mogą być wykorzystane do lokalizowania poje-
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dynczych, małokubaturowych obiektów wypoczynkowo-pobytowych. Dotyczy 
to w całości jeziora Linówko oraz pozostałych brzegów jezior i jezior niezali-
czonych do kategorii I–IV. 

 
 

Zakończenie 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz analiz materiałów 

źródłowych można sformułować następujące wnioski: 
1. Największym bogactwem badanego terenu gminy Ińsko jest czyste śro-

dowisko przyrodnicze, o niewielkich przekształceniach antropogenicznych. 
Brak dużych zakładów przemysłowych powoduje, że powietrze jest niezanie-
czyszczone, a wody jezior znajdujących się na terenie gminy są czyste. Więk-
szość z nich zalicza się do I i II klasy czystości. 

2. Walory środowiska przyrodniczego wskazują na dużą przydatność tere-
nów gminy Ińsko oraz Pojezierza Ińskiego na potrzeby turystyki, rekreacji i wy-
poczynku. Warunkiem ograniczającym jest istniejąca chłonność terenów, wyni-
kająca ze specyficznych uwarunkowań przyrodniczych, w tym ze znacznych 
obszarów objętych ochroną prawną. Wymusza ona opracowanie kierunków 
właściwego zaprojektowania przestrzennego i technicznego bazy oraz urządzeń 
służących do realizacji tych celów. 

3. Przedstawiony podział jezior w gminie Ińsko na podstawie oceny jako-
ści elementów kształtujących atrakcyjność wód powierzchniowych pozwala 
dobrze zakwalifikować jezioro do danej grupy, klasy bądź kategorii i tym sa-
mym ocenić jego przydatność do rekreacji i wypoczynku oraz określić poten-
cjalny kierunek rozwoju bazy turystyczno-wypoczynko-rekreacyjnej. 

4. Podstawą rozwoju walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczyn-
kowych jest programowanie zamierzeń organizacyjno-gospodarczych. Wynika-
ją one z dobrego stanu środowiska. Koniecznością jest opracowanie strategii 
rozwoju turystyki Związku Gmin Ińskiego Parku Krajobrazowego.  
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DIE KLASSIFIZIRUNG DES OBERFLÄCHLICHEN GEWÄSSER 

UND DER UFERZONNEN AUF DEM GEMAINDE IN IŃSKO  

FÜR DIE PROGRAMMIERUNG DER ERHOLUNG UND DER TOURISMUS 

 
 

Zusammenfassung  
 
Für unsere Wojewodschaft ist charakteristisch die unversmutzige Umwelt mit 

vielen schönen Naturschutgebiten. Die Gemeinschaft Insko, die 70 Kilometr von Stettin 
liegt, gehört zu am atraktivsten Gemeinschaften unserer Wojewodschaft. 

Trotzt der schönen Landschaften und vielen Naturschutzgebiten ist sie für die 
Tourismus nicht vorbereitet. Es gibt dort zu wenig Übernachtungstätte vor allem mit 
der Verpflegung. Es gibt auch zu wenig Stätte, wo man leckere und gesunde Speisen 
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essen kann. Die touristischen Basis sind nich genug eingerrichtet. Man soll europeische 
Standarten erreischen um die Touristen anzuziehen. 

In der Zukunft will diese Gemeinschaft neue Basis für Übernachtungen und ge-
sunde Ernährung einrichten. 

In meiner Arbeit nach den Untersuchungen habe ich die Gebiete in Insko in 
Gruppen geteilt, die für die Tourismus und die Erholung Atraktiv sind. Ich zeige die 
Stätte, die an erster Stelle bewirtschaften sollen, weil sie für die Erholung sehr günstig 
sind. Dort gibt es schöne Landschaften und reine Natur. Ich zeige die Gebiete, die vor 
allem von Investoren bewirtschaften sollen. 

 
       Übersetz von Danuta Mróz 
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WKŁAD WŁADZ STAROSTWA POWIATOWEGO W WAŁCZU  
W ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ 

W POWIECIE WAŁECKIM W LATACH 1998–2010 
 
 
 

Wstęp 

 
Celem artykułu jest ukazanie wkładu władz Starostwa Powiatowego 

w Wałczu w rozwój i zarządzanie turystyką w trzech kadencjach Rady Powiatu. 
Problematykę tę sygnalizowano już z różnym nasileniem na sesjach Rady Po-
wiatu od 1998 roku, posiedzeniach Zarządu Powiatu, Komisji Edukacji Kultury 
i Sportu w pracach Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Wałczu. Przy Starostwie Powiatowym w Wałczu działa też 
Powiatowy Zespół ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. 

Zadania w zakresie turystyki i kultury fizycznej w jednostkach samorządu 
terytorialnego regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym1 i Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kul-
turze fizycznej. Pierwsza przypisuje powiatowi zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki, a druga nakłada na 
jednostki samorządu terytorialnego tworzenie warunków prawno-organizacyj-
nych i ekonomicznych do rozwoju wspomnianych dziedzin. 

                                                           
1  Ustawa z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity DzU 2001,  

nr 142, poz. 1592 z  późn. zm. zwana  dalej ustawą o samorządzie  powiatowym. 
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Powiat wałecki nie ma własnych placówek kultury fizycznej, sportu i tury-
styki – należą one do gmin. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu jest 
prowadzony przez Urząd Miejski w Wałczu, a Ośrodek Przygotowań Olimpij-
skich na Bukowinie – przez Ministerstwo Sportu w Warszawie.  Do zadań włas-
nych realizowanych przez powiat należy prowadzenie turystyki i instytucji z nią 
związanych. Dziedzina ta jest powiązana z kulturą fizyczną, co określa Ustawa 
z dnia 25.10.1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz Ustawa z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej. W ustawach tych 
powiatom przypisano między innymi następujące zadania: „Powiaty przyjęły od 
administracji rządowej do prowadzenia instytucje kultury fizycznej, turystyki 
i wypoczynku działające na terenie danego powiatu”. Z turystyką bezpośrednio 
powiązane są pokrewne dziedziny, od których zależy jej rozwój. Starosta jest 
organem w sprawach dotyczących ochrony przyrody, prowadzi rejestr pomników 
przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 
indywidualnych form ich ochrony. Wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia tere-
nu, na którym znajduje się starodrzew. Sprawuje też kontrolę nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie przyrody w trakcie jej turystycznego wykorzystania.  

Literatura naukowa dotycząca turystyki prezentuje na ogół wyniki badań 
przeprowadzonych wśród korzystających z tej formy rekreacji oraz przedstawia 
koncepcje intensyfikacji tej dziedziny działalności gospodarczej i wspierania 
legislacyjnego i finansowego. Na temat powiatu wałeckiego literatura jest raczej 
skromna. Największy i chyba jedyny wkład wnieśli badacze tego zagadnienia 
z Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesowali się turystyką i rekreacją w woje-
wództwie zachodniopomorskim, w tym między innymi w powiecie wałeckim 
[Kubicki, Kulbaczewska, 2008;  Jasnowska, 2002; Kokowski, 1972;  Ptaszyńska, 
1972]. W województwie pomorskim problematyką tą zajmuje się między inny-
mi Marzena Wanagos [2008]. 

Literatura popularnonaukowa związana z tą sferą działalności koncentruje 
się na przedstawianiu form uprawiania turystyki oraz propagowaniu miejsc 
i obiektów godnych przebywania bądź zobaczenia. W wyniku aktywności 
władz Starostwa Powiatowego i burmistrza Wałcza, Zdzisława Tuderka, w mi-
nionym dziesięcioleciu ukazały się popularne pozycje z zakresu turystyki pre-
zentujące walory krajoznawczo-turystyczne powiatu wałeckiego2. Nie ma na-
tomiast aktualnej publikacji kompleksowo ukazującej obecny stan bazy turys-

                                                           
2  Zob. literaturę dołączoną do artykułu.      
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tycznej, obiektów godnych polecenia, szlaków turystycznych pieszych i wod-
nych w powiecie wałeckim.  

Turystyka jest skomplikowanym zjawiskiem ekonomicznym i jak każda 
inna dziedzina gospodarki wymaga nakładów. Współcześnie pochodzą one 
z trzech źródeł: 1) od władz samorządowych – w przypadku powiatu wałeckie-
go są częścią wydatków budżetowych starostwa i poszczególnych gmin; wszel-
kie inwestycje w tę dziedzinę to zadania własne powiatu lub gmin; 2) ze źródeł 
zewnętrznych – są to na ogół dotacje lub fundusze unijne; 3) od prywatnych 
osób podejmujących działalność gospodarczą w turystyce. Ocena stopnia roz-
woju turystyki jest uzależniona, według R. Kubickiego i M. Kulbaczewskiej, od 
następujących zmiennych diagnostycznych: „Liczby miejsc noclegowych na 
powierzchnię (w km kwadratowych), liczby turystów na liczbę ludności, liczby 
udzielonych noclegów na liczbę ludności, udział hoteli i restauracji w podmio-
tach gospodarczych ogółem, wskaźnika wykorzystania pojemności noclegowej 
– mierzonego liczbą dni w roku, w ciągu, których zajęte było jedno miejsce 
noclegowe” [Kubicki, Kulbaczewska, 2008, s. 114]. W celu określenia stopnia 
rozwoju turystyki w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego 
wprowadzili pojęcie syntetycznej miary rozwoju turystyki (SMR). Według ich 
wyliczeń miejska gmina Wałcz i wiejska gmina Wałcz w 2000 roku miały naj-
słabszy poziom rozwoju [Kubicki, Kulbaczewska, 2008]. 

Jednym z optymalnych sposobów prowadzących do intensyfikacji ruchu 
turystycznego jest informacja. Problem ten poruszył A. Panasiuk [2008] w opra-
cowaniu Rola informacji w rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej. Przy 
okazji autor, powołując się na W.W. Goworeckiego, wyjaśnia pojęcie „regio-
nalna gospodarka turystyczna”. Jest to według A. Panasiuka „kompleks różno-
rodnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośrednio i pośrednio rozwi-
janych w celu zaspokojenia wzrastających potrzeb człowieka na dobra i usługi 
turystyczne” [2008, s. 147]. Wracając do przewodniego tematu, czyli informacji 
turystycznej, wspomniany autor tak precyzuje to pojęcie: „jest to uporządkowa-
ny system danych o produkcie turystycznym wraz z warunkami ich gromadze-
nia i udostępniania, służący podmiotom strony podażowej i popytowej rynku 
turystycznego, prowadzony w układzie przestrzennym (krajowym, regional-
nym, lokalnym) organizacyjnym i /lub komercyjnym przez podmioty zaintere-
sowane aktywnością sprzedaży oferty turystycznej” [Panasiuk, 2008, s. 149–
150; Meyer, 2006]. 
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Zadania i funkcje władz samorządowych wobec przedsiębiorczości turys-
tycznej są różnie określane. B. Filipiak określa je następująco: „Działania władz 
samorządowych są podstawowym czynnikiem wpływającym na przedsiębior-
czość lokalną, dynamikę rozwoju i zaspakajania potrzeb społecznych. Organy 
władz samorządowych stanowią otoczenie dla przedsiębiorstw, gdyż w znacz-
nym stopniu stanowią o podstawowych parametrach wpływających na warunki 
ich działania. Tworzą one lub nie przyjazny klimat dla rozwoju biznesu, a ze 
względu na swoje ustawowe zadania i charakter są potencjalnie naturalnym, 
instytucjonalnym sojusznikiem dla wszelkiej aktywności gospodarczej i spo-
łecznej” [2008, s. 39]. Spośród sześciu podstawowych rodzajów turystyki: po-
znawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, zdrowotnej, biznesowej i religijnej, 
w powiecie wałeckim dominują dwie pierwsze. 

Władze Starostwa Powiatowego, mając na uwadze interesy miejscowego 
biznesu i wzrost poziomu życia zamieszkującej ludności między innymi przez 
rozwój turystyki, mają statutowy obowiązek popierać organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców i uwzględniać ich postulaty, przystosowywać szkolnictwo, 
szczególnie zawodowe, do potrzeb rynku, rozwijać różne formy rekreacji i tury-
styki, pozyskiwać środków finansowe z zewnątrz oraz podejmować próby 
wdrażania najnowszych osiągnięć nauki w priorytetowe dziedziny miejscowej 
gospodarki [Filipiak, 2008; Parysek,1997; Bończak-Kucharczyk i wsp., 1998]. 

Powiat wałecki ma znakomite warunki do rozwoju turystyki. Bogactwo 
i różnorodność pomników przyrody, świeckie i sakralne zabytki, Muzeum Zie-
mi Wałeckiej, pozostałości Wału Pomorskiego, liczne jeziora i rzeki, szlaki 
turystyczne, zamki, zajazdy, pensjonaty, ośrodki żeglarskie to wielkie dziedzic-
two kulturowe tych ziem. W sumie obiekty te sprzyjają rozwojowi ruchu tury-
stycznego i przyczyniają się do aktywizacji gospodarczej powiatu wałeckiego. 
Turystyka jest jedną z dziedzin promujących powiat wałecki. O atrakcyjności 
turystycznej powiatu wałeckiego decydują następujące elementy: lasy, stano-
wiące 54% powierzchni, podlegające ochronie prawnej, 147 jezior o po-
wierzchni powyżej 1,0 ha lustra wody, które zajmują obszar 4438 ha. Do I klasy 
czystości należały w 2004 roku jeziora: Martew o powierzchni 69,17 ha usytu-
owane w gminie Tuczno oraz Piasecznik o powierzchni 62,97 ha, które znajduje 
się w gminie Człopa. Do II klasy czystości, według danych z 1995 roku, należa-
ło jezioro Wielki Bytyń, które jest rezerwatem o powierzchni 864 ha lustra wo-
dy. Wyspy jeziora zagospodarowane są domkami letniskowymi, na części brze-
gów jeziora znajdują się plaże, miejsca kempingowe i domki letniskowe. Powiat 
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wałecki to część Pojezierza Wałeckiego, w którego skład wchodzi pięć gmin: 
trzy gminy miejsko-wiejskie (Człopa, Mirosławiec, Tuczno), wiejska gmina 
Wałcz i miejska gmina Wałcz z siedzibą Starostwa Powiatowego. Powiat wa-
łecki liczy 1407 km2 powierzchni, na której zamieszkuje 57 tys. mieszkańców, 
w tym około 40% na wsi [„Dobry klimat”...].  

W powiecie wałeckim jest sześć zespołów tworzących rezerwaty przyrody: 
1) Stary Załom (0,95 ha), florystyczny, zlokalizowany w gminie i Nadleśnic-
twie Człopa, Leśnictwo Golce, pod ścisłą ochroną; 2) Rosiczki Mirosławskie  
(11,81 ha), torfowiskowy w gminie i Nadleśnictwie Mirosławiec, pod ścisłą 
ochroną; 3) Mszary Tuczyńskie (6,10 ha), torfowiskowy, miasto Tuczno pod 
częściową ochroną; 4) Glinki (15,7 ha), las liściasty w sąsiedztwie lasów so-
snowych i bagnistych terenów, drzewa takich gatunków, jak grąd, łęg wiązowy, 
buk, 170-letnie dęby i buki mierzące ponad 30 m wysokości i o obwodzie pnia 
do 500 cm, umiejscowione na terenie Leśnictwa Rudnica, podlegają one ochro-
nie częściowej w gminie i Nadleśnictwie Wałcz, 5) Golcowe Bagno  
(123,83 ha), torfowisko usytuowane w gminie i Nadleśnictwie Wałcz, 6) Wielki 
Bytyń (1826,55 ha), w tym 897 ha lasów, oraz jezioro Wielki Bytyń z zatokami, 
jezior Zamieć Nakielska, Mała Kępa i Bytyniec. Przedmiotem ochrony są ze-
społy krajobrazowe, flora, fauna, położone w gminie i Nadleśnictwie Mirosła-
wiec, Tuczno, Wałcz. W kompleksie tym występują rzadkie gatunki, takie jak 
pijawka, rak, wydra, bóbr, orzeł bielik, orzeł krzykliwy, tracz nurogęś, czarny 
bocian, puchacz. Atrakcją jest stado żubrów nizinnych liczące 44 sztuki, spro-
wadzone w 1980 roku.  

Na uwagę zasługuje atrakcyjny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, Leśnej 
i Ekologicznej z pawilonem dydaktyczno-wystawowym. Na zewnątrz znajduje 
się ogród botaniczno-dendrologiczny ze ścieżkami przyrodniczymi i roślinno-
ścią oraz drzewami, na których są tabliczki informujące o ich nazwach i pocho-
dzeniu. Ośrodek ten należy do Nadleśnictwa Wałcz i zlokalizowany jest w Mo-
rzycach, leżących w obrębie miasta Wałcza.  

Przez Wałcz i okolice przebiegają szlaki turystyczne piesze i rowerowe, na 
ogół dobrze oznakowane. W latach 2003–2004 i 2009–210 odnowiono je stara-
niem Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu. Szlaki wodne 
natomiast dostosowane są do spływów kajakowych i jest ich kilka, np. szlak 
wodny rzek: Dobrzycy, Pilawy, Cieszynki, Gwdy i Rurzycy im. Jana Pawła II. 

Kąpieliska są dopuszczone do użytkowania w każdym sezonie na podsta-
wie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczeci-
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nie, a dotyczy to następujących jezior: Raduń w Wałczu, Liptowskiego i Tucz-
no w Tucznie, Wielki Staw (Młyńskie) w Człopie, Wielki Bytyń w Drzewo-
szewie i Nakielnie, Kosiakowo w Mirosławcu, Łubianka w Ostrowcu, Zdbiczno 
w Zdbicach3. 

Do obiektów turystycznych należy zakwalifikować pozostałości umocnień 
tworzących Wał Pomorski z lat 1934–1945, tak zwaną górkę magnetyczną przy 
trasie Strączno–Rutwica w gminie Wałcz, charakteryzującą się anomalią ma-
gnetyczną, czyli poruszaniem się przedmiotów pod górę, co jest sprzeczne 
z prawami fizyki obowiązującymi na ziemi. Dotychczas żaden instytut naukowy 
nie zainteresował się tą osobliwością. Są też obiekty pamięci narodowej, takie 
jak Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu, Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mi-
rosławcu, Cmentarza Wojskowy zlokalizowany w Wałczu-Bukowinie, Skansen 
Bojowy w Zdbicach, gmina Wałcz. Nie można pominąć zabytków kultury ma-
terialnej zlokalizowanych na terenie powiatu wałeckiego. Są to 24 kościoły 
i kaplice oraz 46 parków dworskich, dworki i pałace. Na uwagę zasługują pro-
dukty turystyczne, czyli szlak umocnień Wału Pomorskiego, Wałecka Pętla 
Turystyczna oraz Park Linowy w Rudnicy. Publicznymi instytucjami obsługu-
jącymi ruch turystyczny są: Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej 
w Wałczu, Centrum Informacji Turystycznej w Człopie, Stowarzyszenie Gmin 
Pojezierza Wałeckiego w Wałczu. 

Warunkiem rozwoju i intensyfikacji turystyki jest baza turystyczna. 
W gminach powiatu wałeckiego jest łącznie 1420 stałych miejsc noclegowych. 
Najbardziej okazały jest Centralny Ośrodek Sportu COS Wałcz-Bukowina zlo-
kalizowany nad jeziorem Raduń. Położony jest w odległości 2,5 km od centrum 
miasta, przy trasie E22 w kierunku Gorzowa Wielopolskiego. Ośrodek powstał 
na bazie istniejącego jeszcze przed 1939 rokiem niemieckiego centrum sporto-
wego. W latach 80. XX wieku został rozbudowany na potrzeby takich dyscy-
plin sportowych, jak kajakarstwo i wioślarstwo. Udostępnia swoje obiekty  
i urządzenia sportowe osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym, mię-
dzy innymi hotel, krytą pływalnię o długości 25 m, brodzik, zjeżdżalnię, cztery 
sauny, wypożyczalnię rowerów wodnych, kajaków, łodzi wiosłowych, nart 
wodnych wraz z holowaniem. Łącznie z internatem ma 228 miejsc noclego-

                                                           
3  Wszystkie informacje na temat działalności powiatu wałeckiego (jeśli nie podano ina-

czej) pochodzą z dokumentów udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Były to 
przede wszystkim protokoły z posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, informacje o współ-
pracy itp.  
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wych, jadalnię na 180 miejsc, salę bankietową, 5 sal konferencyjnych na 815 
miejsc, gabinety lekarskie i gabinety odnowy biologicznej.  

Obiektem ogólnie dostępnym jest usytuowany w centrum Wałcza hotel 
„Biały Domek” dysponujący 26 pokojami z łazienkami, restauracją, barem 
i parkingiem. Typowo turystyczny jest hotel Miejskiego Ośrodka Sportów i Re-
kreacji umiejscowiony nad jeziorem Raduń wraz ze stołówkę, 75 miejscami 
noclegowymi, własną plażę ze zjeżdżalnią o długości 50 m, wypożyczalnią 
kajaków. Funkcjonuje od 1992 roku w miejscu dawnej, skromnej siedziby Ligi 
Przyjaciół Żołnierza, która zajmowała się, między innymi, szkoleniami żeglar-
skimi. W roku 2004 zakończył się kapitalny remont tego obiektu. Na terenie 
ośrodka znajduje się boisko do piłki plażowej, treningowe boisko piłkarskie, 
przystań kajakowa i hangary na sprzęt wodny. W sezonie letnim na zamówienie 
po jeziorze Raduń kursuje statek „Delfin”. Turyści mogą też korzystać z Hotelu 
107 Szpitala Wojskowego, w którym są pokoje zwykłe z łazienkami i o pod-
wyższonym standardzie, Domu Wędkarza z dziesięcioma pokojami, zlokalizo-
wanym w śródmieściu, nad Jeziorem Zamkowym. Na obrzeżach miasta, przy 
drodze krajowej nr 10 w kierunku Szczecina, jest motel „Za grosik” z siedmio-
ma pokojami dwuosobowymi i restauracją. W Mirosławcu jest Hotel Wojskowy 
z ośmioma pokojami, w tym trzema z łazienkami. W odległości 6 km od Miro-
sławca, w pobliżu jeziora Orle, znajduje się pensjonat „Orle” z 11 pokojami, 
w tym sześcioma z łazienkami. W Łowiczu Wałeckim, przy drodze krajowej 
nr 10, turyści mają do dyspozycji 20 pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych  
z łazienkami i restauracją. W Tucznie, w Domu Pracy Twórczej SARP  
w XIV-wiecznym zamku Wedlów-Tuczyńskich, jest 86 miejsc noclegowych, 
w tym 36 pokoi z łazienkami, i sala konferencyjna. Nieopodal znajduje się goś-
ciniec „Dobrawa” z 20 pokojami z łazienkami, restauracją i parkingiem. 
W gminie Tuczno, w Nowej Studnicy, funkcjonuje pensjonat jeździecki „Lan-
dau” z 34 miejscami noclegowymi, 20 końmi, kortem tenisowym i boiskiem do 
kometki. W okresie letnim organizuje spływy kajakowe. Poza tym usługi hip-
piczne prowadzi stadnina koni Pawła Sobeckiego w Rusinowie, gmina Tuczno, 
który ma 50 koni, krytą ujeżdżalnię długości 100 m, instruktorów i kawiarnię. 
Andrzej Gos, zamieszkały w Tucznie-Wybudowanie, ma 18 koni przewidzia-
nych dla turystów. Na uwzględnienie zasługują schroniska młodzieżowe. Dzia-
łają one na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 roku i Roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.03.2005 roku. Kierują 
się też własnym regulaminem wewnętrznym, określającym organizacyjne zasa-
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dy funkcjonowania. Nadzór pedagogiczny nad schroniskami sprawuje Zachodnio-
Pomorski Kurator Oświaty. Dyrektor jest organem schroniska. Schroniska są 
publicznymi placówkami, wykonującymi zadania edukacyjne, turystyczne, 
krajoznawcze i sportowo-rekreacyjne. Zapewniają młodzieży i dorosłym wa-
runki do czynnego i systematycznego uczestniczenia w aktywnym wypoczynku 
oraz poznawaniu bliższego i dalszego otoczenia. 

W dziedzinie turystyki schroniska wykonują następujące zadania: rozwija-
ją zainteresowania regionem, kształtują postawy społecznie pożądane, inter-
personalne, poznawania przyrody, wrażliwość estetyczną, wyrabiają nawyki 
racjonalnego organizowania i spędzania czasu wolnego w dobranym towarzy-
stwie, integrują działalność pozalekcyjną młodzieży, współpracują z organiza-
cjami społecznymi zajmującymi się turystyką w kraju i poza granicami, organi-
zują wycieczki, zloty oraz współdziałają w organizacji krajowych i zagranicz-
nych imprez, organizują wymiany i szkolenia grup turystycznych, przyczyniają 
się do integracji europejskiej, koordynują współpracę między klubami szkolą-
cymi młodzież w kraju i poza granicami. Funkcjonują one tylko w okresie wa-
kacji. Największe jest schronisko w Gimnazjum nr 2 w Wałczu, które ma  
120 miejsc noclegowych, nagłaśnianą halę sportową i boisko. Dobre warunki 
proponuje Schronisko PTSM przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. Jest tam 
25 miejsc noclegowych, kuchnia z pełnym wyposażeniem, świetlica, parking. 
W Hankach, gmina Mirosławiec, Schronisko PTSM w Wałczu od lipca do koń-
ca września proponuje noclegi grupom liczącym do 25 osób. Taką sama liczbę 
turystów może przyjąć schronisko w miejscowości Martew, gmina Tuczno. Jest 
ono zlokalizowane na trasie czerwonego szlaku turystycznego, biegnącego 
z Człopy przez Tuczno, Wałcz do Nadarzyc, szlaku zielonego z Żelechowa 
przez Człopę do Tuczna oraz regionalnej trasy rowerowej. Do dyspozycji jest 
też internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.  

Nie sposób pominąć stanic harcerskich, które funkcjonują w okresie waka-
cji letnich. W odległości 2 km od Ostrowca, gmina Wałcz, w lesie usytuowane 
jest Stanica Harcerska, podobne znajdują się w Strącznie, Zdbicach, Czechyniu, 
Tucznie i w Marcinkowicach oraz w gminie Mirosławiec w miejscowości Piec-
nik. W tej samej gminie w Drzewoszewie jest Stanica Wodna WOPR, zlokali-
zowana nad jeziorem Bytyń w strefie Bytyńskiego Parku Krajobrazowego. 
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W intensyfikacji turystyki ważne znaczenie mają ośrodki wczasowe, lecz 
nie są one objęte oddziaływaniem Starostwa Powiatowego w Wałczu4. W gmi-
nach i miastach Wałcz, Człopa, Tuczno, Mirosławiec w okresie lata czynne są, 
na ogół, prywatne pola namiotowe.  

W pierwszej kadencji Rady Powiatu w Wałczu (1999–2002) pomimo 
ogromnych trudności z pokonywaniem problemów bezrobocia, braku środków 
finansowych, walki z patologiami społecznymi, utrzymaniem Szpitala Powia-
towego, nie pominięto problematyki turystyki w powiecie wałeckim. Zajęto się 
nią na XXI, XXVIII sesjach Rady Powiatu w latach 2000 2001 I kadencji. Ko-
misja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w planie pracy na 1999 rok  
uwzględniła współpracę z komisjami rad miast i gmin powiatu wałeckiego zaj-
mującego się tematyką turystyczną. W marcu 1999 roku utworzono Wydział 
Oświaty Kultury Turystyki i Sportu w Starostwie Wałeckim, którego kierowni-
kiem został Józef Kropielnicki. Powstała struktura organizacyjna zajmująca się 
statutowo, między innymi, problematyką turystyki w powiecie. 

W sierpniu 1999 roku Starostwo Powiatowe w Wałczu przygotowało Pro-
gram rozwoju turystyki na Pojezierzu Wałeckim do 2005 r. Miał on za zadanie 
ukazać stan rozwoju turystyki, posiadaną bazę oraz urządzenia i infrastrukturę 
związaną z turystyką, a następnie stworzyć ramy i wstępne założenia rozwoju 
tej dziedziny na Pojezierzu Wałeckim do 2005 roku. Ponadto miał pobudzić 
lokalną inwencję, innowacyjność i pomysłowość przedsięwzięć. Uwzględniono 
założenia rządowe, przewidujące wspieranie procesów tworzenia celowych 
związków gmin, które otrzymywałyby od tworzących jednostek administracyj-
nych możliwie szerokie uprawnienia i zadania w zakresie tworzenia produktów 
turystycznych i rozwoju struktury turystycznej. Efektem organizacyjnym tych 
założeń było utworzenie Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego z siedzi-
bą w Wałczu oraz powołanie Lokalnego Biura Rozwoju Turystyki. Do jego 
zadań statutowych należało: obsługa administracyjna Stowarzyszenia Gmin, 

                                                           
4  Są to następujące ośrodki: Wojskowy Ośrodek Wypoczynku Doraźnego w Nakielnie 

nad jez. Bytyń, Ośrodek Wypoczynkowy Państwowej Komunikacji Samochodowej Wałcz nad 
jez. Zdbiczno, Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy „Sinogal” Wałcz nad jez. Zdbiczno, 
Ośrodek Wypoczynkowy „Elsen” Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Tucznie, Ośrodek Wczasowy w Tucznie nad Jez. Liptowskim (prywatny), Ośro-
dek Wypoczynku  Letniego „Biesiada” w Tucznie nad jez. Tuczno (prywatny). W gminie Człopa  
Ośrodek Wczasowy „Sosenka” nad Jez. Młyńskim gmina Mirosławiec, Ośrodek Żeglarski „Phi-
lips Lighting Poland  SA” Ośrodek Wczasowy Huty Szkła „Ujście” SA, Baza Pilskiego Okręgo-
wego Związku Żeglarskiego, Przystań TKŻ „Bryza” – wszystkie zlokalizowane są 
w Drzewoszewie.   



564 Bogusław Gałka 

 

realizacja uchwał i przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenie. Miało 
też skupić się na koordynacji i korelacji inicjatyw poszczególnych gestorów  
z zakresu turystyki na Pojezierzu Wałeckim, działaniach kompleksowych zwią-
zanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemów informacji, promocją tury-
styczną, monitorowaniem ruchu turystycznego na Pojezierzu Wałeckim.  

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Powiatu i Rady 
Miejskiej odbyło się 18 października 1999 roku w Wałczu. Uzgodniono podję-
cie działań zmierzających do: 1) wspólnego organizowania imprez sportowo- 
-turystycznych rangi powiatowej i wyższej; 2) partycypacji w kosztach utrzy-
mania obiektów, na których będą się odbywać wspomniane imprezy; 3) powo-
łania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej koordynującego prace 
biur informacji w gminach; 4) wspólnego dbania o szlaki turystyczne oraz 
przygotowywanie nowych; 5) wspólnego organizowania imprez turystycznych 
(rajdów, spływów).  

W roku 1999 przyjęto następujące założenia rozwoju produktów tury-
stycznych w powiecie wałeckim w latach 2001–2005: 1) turystyka krajowa 
pozostanie głównym elementem rynku turystycznego; 2) w turystyce przyjaz-
dowej na Pojezierze Wałeckie dominować będą turyści z sąsiednich krajów; 
3) sektor prywatny pozostanie siłą napędową rozwoju branży turystycznej; 
4) zwiększenie konkurencyjności turystyki na Pojezierzu Wałeckim w porów-
naniu z regionami o podobnych lub zbliżonych walorach turystycznych.  

Nawiązując do przedstawionych zadań, z inicjatywy starosty Henryka 
Wojtasika od czerwca 1999 roku do września 2000 roku odbyło się wiele spot-
kań z zainteresowanymi gminami i starostami dorzecza Drawy. Ich celem było 
przygotowanie się do wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych 
z ochroną środowiska Drawy, Drawieńskiego Parku Narodowego i Drawskiego 
Parku Krajobrazowego oraz rozwojem ruchu turystycznego w tym regionie. 
Zadania te miały być realizowane ze środków pomocowych Funduszu ISPA; 
27 września 1999 r. list intencyjny w tej sprawie podpisało 18 gmin i 6 sta-
rostw.  

W listopadzie 1999 roku komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Za-
chodniego „Pomerania” w Szczecinie wydał folder Auf andere Seite der Oder, 
w którym przedstawiono walory turystyczne powiatu wałeckiego. Publikację tę 
skierowano na rynek niemiecki. W roku 1999 informacją turystyczną zajmował 
się tylko Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Wałcza, co nie 
odpowiadało rozmachowi podjętych prac organizacyjnych w sferze turystyki. 
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W roku 2000 przy dużym organizacyjnym zaangażowaniu Starostwa Wałeckie-
go uruchomiono w Wałczu Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej. 
Poza tym informacje turystyczne znajdowały się w materiałach promocyjnych 
na targach ITP w Berlinie, GLOB w Katowicach, Warsaw-Tur w Warszawie 
oraz w Tur-Salonie w Poznaniu. Aktywność starostwa w dziedzinie turysyki 
w pierwszych miesiącach funkcjonowania powiatu wałeckiego, chociaż jeszcze 
stosunkowo skromna, przyniosła nadspodziewane efekty. W roku 1999 Wałcz 
znalazł się wśród 10 najpopularniejszych miejscowości turystycznych w Polsce 
– plebiscyt ogłosił wrocławski tygodnik „Sport i Turystyka”. 

Doświadczenia z pierwszego roku pracy samorządu powiatowego w Wał-
czu zachęciły do kontynuowania i rozwijania współpracy w takich dziedzinach, 
jak turystyka, sport i edukacja. Dostrzegano w nich ważne czynniki promocji 
całego regionu. Komisja Samorządowa Rady Powiatu podjęła działania mające 
na celu wspieranie rozwoju gospodarczego ze szczególnym ukierunkowaniem 
na rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej. Od roku 2001 działalność inwe-
stycyjna gmin była już nastawiona na rozwój turystyki. Staraniem Stowarzy-
szenia GPW corocznie wydawano kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 
i kulturalnych gmin. Zainwestowano znaczne środki finansowe w reaktywowa-
nie szlaku kajakowego Wałecka Pętla Kajakowa o długości 45 km. Gmina Mi-
rosławiec podjęła budowę ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle wojskowe. Nad-
leśnictwo Mirosławiec wytyczyło nowy, pieszy szlak turystyczny w okolice 
rezerwatu Rosiczki Mirosławieckie o długości 22 km, Starostwo Powiatowe 
corocznie wspiera finansowo imprezy turystyczno-rekreacyjne w wysokości od 
50 tys. zł do 70 tys. zł. 

Pierwszy sezon turystyczny po wprowadzeniu nowej organizacji admini-
stracyjnej kraju w powiecie wałeckim, pomimo słabości bazy turystycznej, był 
imponujący pod względem liczebności. Świadczyło to o atrakcyjności miejsc, 
które odpowiadały przebywającym. W roku 1999 Wałcz i okolice odwiedziło 
24 tys. turystów krajowych i 8 tys. zagranicznych. Tylko w Ośrodku Przygoto-
wań Olimpijskich gościło około 6 tys. osób. Wykorzystanie bazy noclegowej  
w mieście wyniosło około 65%. W gminie Wałcz w 1999 roku przebywało 
około 2500 turystów, głównie w Zdbicach, Strącznie i w ośrodkach wypoczyn-
kowych w Nakielnie. Na terenie gminy Wałcz nie było punktu informacji turys-
tycznej. Informacje na ten temat znajdowały się na stronie internetowej oraz 
w biurze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego, które pełniło funkcję 
promocji gmin stowarzyszonych.  
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W gminie Człopa z istniejącej bazy noclegowej skorzystało około 2500 
osób. Centrum Informacji Turystycznej funkcjonowało przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Człopie. W gminie Tuczno wszystkie miejsca noc-
legowe zostały wykorzystane, czyli 95 miejsc w dwóch hotelach całorocznych, 
470 w pięciu ośrodkach wczasowych, 500 miejsc na trzech polach namioto-
wych oraz 300 miejsc w dwóch stanicach harcerskich. W sezonie uruchomiono 
tylko jedno kąpielisko strzeżone przy Plaży Miejskiej w Tucznie. Turyści ko-
rzystali też z kilku niestrzeżonych kąpielisk. Na terenie gminy nie było jednak 
informacji turystycznej. 

W gminie Mirosławiec w czterech ośrodkach wypoczynkowych w lipcu 
i sierpniu 1999 roku wykorzystano 179 miejsc noclegowych. Zajęte były rów-
nież pola namiotowe dysponujące 300 miejscami. W Schronisku Młodzieżo-
wym w Hankach turyści skorzystali z 72 noclegów. Nad jeziorem Wielki Bytyń 
nie było kąpielisk strzeżonych. Przebywający w tym regionie korzystali z dzi-
kich miejsc położonych nad jeziorami: Drzewoszewo i Kosiakowo. Turyści 
korzystali z odnowionych pieszych, rowerowych i wodnych szlaków turystycz-
nych. Działał jeden punkt informacji turystycznej, zlokalizowany i prowadzony 
przez Bosmanat na przystani Turystycznego Klubu Żeglarskiego „Bryza”. 
W roku 1999 Starostwo Powiatowe w Wałczu na funkcjonowanie schronisk 
młodzieżowych przeznaczyło 22 tys. zł., które odwiedziło 435 osób, wykorzy-
stując 1238 noclegów. Na wymienione schroniska przyznano następujące kwo-
ty: Hanki – 3800 zł, Martew – 5500 zł, Szwecja – 3800 zł, Wałcz – 8800 zł. 
Masowość ruchu turystycznego uświadomiła władzom powiatu wałeckiego 
konieczność podjęcia dalszych prac nad poprawą stanu bazy turystycznej ze 
względu na nieustanne rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi. 

Przebieg sezonu turystycznego w powiecie wałeckim w pierwszym roku 
funkcjonowania powiatu pozostawiał też wiele do życzenia. Ówczesny inspek-
tor Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu, Roman Stanikowski, pod-
sumowując stan i rozwój turystyki w powiecie wałeckim w 1999 roku, stwier-
dził: „Miasta i gminy powiatu wałeckiego realizują zbyt mało konkretnych 
przedsięwzięć pod wspólnym szyldem. Brak jest odważnych decyzji samorzą-
dów lokalnych w zakresie promocji i rozwoju turystyki. Organizacja kąpielisk 
strzeżonych oraz ich zabezpieczenie w zakresie ratownictwa jest na zbyt niskim 
poziomie lub wcale nie ma kąpielisk strzeżonych”. Przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Bogdan Wankiewicz poparł zastrzeżenia zgłoszone 
przez R. Stanikowskiego. Wyraził zdumienie faktem oznakowania tylko trzech 
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kąpielisk w Wałczu i jednego w Tucznie jako strzeżone. Oznaczało to, że pozo-
stałe w powiecie wałeckim były niedozwolone. Zwrócił uwagę na brak w po-
wiecie profesjonalnej informacji turystycznej i słabą informację na temat szla-
ków turystycznych. Zauważył też zbyt małą liczbę imprez o charakterze tury-
stycznym, takich jak turystyka kwalifikowana, rajdy i spływy kajakowe. Czło-
nek tej Komisji, Leszek Jóźwik, zwrócił się z następującym pytaniem: czy w ro-
ku bieżącym odbywały się imprezy turystyczne? Od R. Stanikowskiego otrzy-
mał odpowiedź twierdzącą. Były to spływy kajakowe organizowane z inicjaty-
wy PTTK w Wałczu. Typowo turystyczne nie mogły być zrealizowane, w jego 
ocenie, ze względu na trzy czynniki: informację i bazę turystyczną i fundusze. 
Podjęto też tematykę schronisk młodzieżowych. W rankingu tych placówek 
najlepiej wypadło schronisko w Szwecji, gmina Wałcz. Niekorzystnie natomiast 
przedstawiała się sytuacja w schronisku w Hankach, gmina Mirosławiec.  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, biorąc pod uwagę wszystkie zastrze-
żenia, zalecenia i propozycje, wypracowała następujące wnioski dla Wydziału 
Oświaty Kultury Turystyki i Sportu: 1) zaplanować w budżecie na 2000 rok 
środki finansowe przeznaczone na otwarcie Powiatowej Informacji Turystycz-
nej; 2) wspierać funkcje Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wał-
czu; 3) stale współdziałać z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 
w dziedzinie turystyki; 4) odbudować i odrestaurować regionalne zabytki oraz 
dostosować je do funkcji turystycznych; 5) opracować koncepcję rozwoju tury-
stycznego gmin. 

W roku 2000 odbyły się 22 imprezy turystyczno-rekreacyjno-sportowe 
o zasięgu powiatowym. Uczestniczyła w nich młodzież szkół gimnazjalnych 
i licealnych w Wałczu, Mirosławcu, Tucznie i Człopie. Środki finansowe na ich 
organizacje pochodziły z budżetu powiatu. W dniach 9.04–16.04 2000 roku 
starosta wałecki, Henryk Wojtasik, uczestniczył w szkoleniu starostów z Polski 
i Niemiec, które odbyło się w Willibald-Essen. Zostało ono sfinansowane ze 
środków PHARE, Kancelarii Rządu Nadrenii-Westfalii i Unii Europejskiej. 
Tematyka tego szkolenia dotyczyła między innymi turystyki, rozwijania infra-
struktury gmin, powiatów oraz wspierania przedsiębiorczości. Należy odnoto-
wać również wizytę w maju 2000 roku na terenie powiatu wałeckiego, na za-
proszenie starosty H. Wojtasika, delegacji przedstawicieli władz samo-
rządowych powiatu Osnabrück. Na czele tej delegacji stali Karl Finkenmeyer, 
przedstawiciel władz wspomnianego powiatu, oraz burmistrz Bad Essen  
H. Hoffmeyer. W mieście tym mieszka duża grupa byłych mieszkańców Wał-
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cza, którzy w latach 90. XX wieku zaczęli odwiedzać swoje rodzinne strony. 
Głównym powodem przyjazdu delegacji było nawiązanie współpracy gospo-
darczej i turystycznej między powiatem wałeckim i powiatem Osnabrück 
[Chruścicki, 2000].  Podczas zorganizowanej z tej okazji wycieczki samoloto-
wej goście mieli okazję oglądać ziemię wałecką. Odbyli również przejażdżkę 
motorówka po Jeziorze Raduńskim5. Wizyta ta była kontynuacją i rozwinięciem 
na cały powiat wcześniejszej współpracy, sfinalizowanej umową partnerską 
między Wałczem a Werne, oficjalnie podpisanej 19 września 1992 roku w Wer-
ne, a w Wałczu nastąpiło powtórne jej podpisanie 2 maja 1993 roku. Założono 
w niej współpracę i wymianę kulturalną, wspólne organizowanie imprez tury-
stycznych, sportowych i rekreacyjnych, w tym tak zwaną turystykę sentymen-
talną Niemców, którzy musieli te tereny opuścić w 1945 roku. 

Na XVIII Sesji Rady Powiatu 20 czerwca 2000 roku B. Wankiewicz przed-
stawił informacje Zarządu Powiatu na temat stanu i rozwoju sportu oraz tury-
styki w powiecie wałeckim. W jego ocenie następował systematyczny wzrost 
zainteresowania społeczeństwa tymi dziedzinami, co wymuszało na gminach 
modernizację i budowę obiektów sportowo-turystycznych. Zobowiązał się 
wspierać gminy przez działania organizacji pozarządowych prowadzące do 
rozwoju wspomnianych dziedzin, w tym przede wszystkim powiększania liczby 
baz noclegowych i hal sportowych. Za ważną sprawę uznał organizowanie po-
południowego czasu dla młodzieży. Postulaty B. Wankiewicza poparł L. Jóź-
wik. Wypowiedź B. Wankiewicza uzupełnił Józef Kropielnicki, naczelnik Wy-
działu Oświaty Kultury Turystyki i Sportu, informując o przeznaczeniu na sport 
38 tys. zł w 1999 roku i 90 tys. w 2000 roku z budżetu powiatu na zakup sprzętu 
sportowo-turystycznego przez szkoły. Na sesji tej J. Różański zaaprobował fakt 
rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Strategii rozwoju powiatu wałeckiego. 
Zgłosił jednak następujące uwagi i wnioski: 1) zakwestionował realizację wy-
znaczonych celów za pomocą środków finansowych pochodzących z zewnątrz; 
2) cele i zadania w poszczególnych gminach nie zostały uszczegółowione;  
3) nie przeprowadzono merytorycznej konsultacji z samorządami; 4) w przed-
stawionych do dyskusji materiałach nie ustalono celów na najbliższy okres 
średnioterminowy i długofalowy; 5) zabrakło określenia sposobów realizacji 
przyjętych zadań; 6) nie uwzględniono powiązań strategii rozwoju powiatu  

                                                           
5  Informacje te pochodzą z rozmowy, którą autor przeprowadził z byłym starostą Henry-

kiem Wojtasikiem w jego domu w Tucznie we wrześniu 2010 r.   
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z gminami i województwem zachodniopomorskim; 7) uznał za konieczne prze-
prowadzenie konsultacji w sprawach projektu strategii z grupami społeczno- 
-zawodowymi. J. Sokołowski zwrócił uwagę na brak konsultacji wspomnianej 
strategii z Komisją Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Część opracowania 
była, w jego ocenie, nie do przyjęcia. W. Polcyn projekt strategii ocenił pozy-
tywnie, a cały ten dokument uznał za solidnie przygotowany, który może być 
punktem wyjścia dyskusji i jego ewentualnego uszczegółowienia. 

W połowie grudnia 2000 roku z inicjatywy starosty Henryka Wojtasika 
kontynuowano kontakty z powiatem Osnabrück z zamiarem podjęcia partner-
skiej współpracy, w tym intensyfikacji wymiany turystycznej. Sprawa nie była 
łatwa ze względu na istniejące różnice w powierzchni i ludności i przychodach 
między obu powiatami. Powiat Osnabrück jest 1,5 razy większy pod względem 
obszaru i 6-krotnie więcej ma mieszkańców (354 tys.). Jego budżet wynosił  
524 mln DM, a wałecki, licząc w markach, 9 mln. Występowały też znaczne 
dysproporcje w stopniu uprzemysłowienia i dziedzinach wytwórczości. Różnice 
te nie były jednak istotną przeszkodą w nawiązaniu współpracy. 

Na XXI Sesji Rady Powiatu 3 listopada 2000 roku jeden z punktów obrad 
dotyczył rozwoju sportu i turystyki w powiecie wałeckim. Radni zwrócili uwa-
gę na stosunkowo niewielkie środki przeznaczane na wspomniane dziedziny. 
Zobowiązali przewodniczącego Komisji Edukacji Komisji i Sportu, Bogdana 
Wankiewicza, do podjęcia starań o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrz-
nych. Środki finansowe zostały przyznane z Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie.  

W kwietniu 2001 roku opublikowano kolejny folder w wersji polsko- 
-niemieckiej o tematyce gospodarczej i turystycznej. Zamieszczono w nim ofer-
ty inwestycyjne gmin, a 70 podmiotów gospodarczych opublikowało swoje 
reklamy. Foldery rozprowadzano w Niemczech, w rejonie miasta Werne i po-
wiatu Osnabrück, z okazji różnych imprez, a także na Targach Poznańskich. 

W czerwcu 2001 roku Starostwo Powiatowe w Wałczu opracowało Strate-
gię rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wałeckiego do 2010 roku. 
W dziedzinie turystyki przyjęto następujące założenia: 1) rozwijanie infrastruk-
tury turystycznej i towarzyszącej; 2) zwiększenie dostępności komunikacyjnej; 
3) odbudowywanie zabytków oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznej; 
4) rozwijanie bazy agroturystycznej; 5) wspieranie funkcji Stowarzyszenia 
Gmin Pojezierza Wałeckiego w Wałczu; 6) promowanie walorów krajoznaw-
czych powiatu wałeckiego przez Centrum Informacji Turystycznej w Wałczu 
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i punktów informacji turystycznej w gminach; 7) wytyczenie i oznakowanie 
nowych szlaków turystycznych; 8) powiększanie bazy turystycznej w ścisłej 
korelacji z ochroną środowiska naturalnego; 9) pozyskiwania dostępnych środ-
ków finansowych; 10) współpraca na rzecz promocji powiatu. Był to ważny 
dokument określający zestaw przedsięwzięć w podstawowych dziedzinach dzia-
łalności starostwa na okres nie krótszy niż 8–10 lat. Znaczenie tego typu doku-
mentu dla dalszego rozwoju powiatu bądź regionu B. Filipiak określił następu-
jąco: „Strategia jest więc tzw. dokumentem programowym, na podstawie, któ-
rego przedsiębiorcy mogą się zorientować w polityce władz, jej preferencjach, 
kierunkach udzielonego wsparcia czy też inwestycjach strukturalnych, ważnych 
do budowania więzi gospodarczej w biznesie. Dokument ten jest stabilny, gdyż 
w sytuacji braku jego realizacji, czy też drastycznych zmian, może stracić za-
ufanie władz samorządowych. Brak stabilizacji oznaczałby niepewność warun-
ków prowadzenia biznesu i brak równowagi” [Strategia..., 2001, t. 10, s. 327].  

W lipcu 2001 roku Strategia rozwoju powiatu wałeckiego miała formę ofi-
cjalnego dokumentu Starostwa Powiatowego w Wałczu. Zakładał on następują-
ce kierunki rozwoju: 1) objęcie ochroną środowiska znacznie większych tere-
nów niż obecnie, w tym głównie lasów, i utworzenie Wałeckiego Parku Krajo-
brazowego, zmniejszenie zanieczyszczenia wód; 2) budowę i modernizację 
dróg; 3) podjęcie zdecydowanych działań w kierunku przywrócenia przewozów 
pasażerskich na trasie Piła–Wałcz–Stargard Szczeciński; 4) rozwijanie bazy 
turystycznej; 5) umacnianie znaczenia Wałcza skupiającego potencjał gospo-
darczy i społeczny; 6) pozyskiwanie nowych inwestorów i wyzwalanie inicja-
tyw wśród wałeckiej społeczności [Świątek, 2001]. B. Wankiewicz, przewodni-
czący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, zasugerował aktualizację danych 
wynikających z wprowadzonej reformy oświaty ze szczególnym uwzględnie-
niem turystyki szkolnej. W ocenie L. Jóźwika projekt strategii nie ma dobrego 
poziomu, ponieważ zawiera wiele braków i w związku z tym wymaga uzupeł-
nień w takich dziedzinach, jak oświata, kultura i turystyka. Poza tym taki do-
kument nie powinien być przygotowany przez jedną osobę. Przychylił się jed-
nak do opinii przedmówców, uznających omawiany dokument za podstawę do 
dalszej pracy. J. Sokołowski uważał, że opracowanie to powinno być wcześniej 
poddane analizie w komisjach Rady Powiatu. W dokumencie tym turystyce 
wyznaczono następujące nadrzędne cele: rozwój funkcji turystyczno-rekrea-
cyjnej rejonu oraz podniesienie jego konkurencyjności, wspólny, skoordynowa-
ny system promocji i informacji turystycznej powiatu, systemowa edukacja 
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turystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych w celu pełnego wykorzystania infra-
struktury i walorów turystycznych regionu Pojezierza Wałeckiego. 

W drugiej połowie września 2001 roku przez 10 dni przebywała w Wałczu 
kolejna delegacja z Werne, Bad Essen i powiatu Osnabrück. Byli to nauczyciele 
z Bad Essen. Ruth Albel, Ralf Akerman i Jurgen Hinske zaproszeni zostali 
przez grono pedagogiczne z Gimnazjum nr 1 w Wałczu. Uczestniczyli w lekcji 
języka niemieckiego i wychowania fizycznego oraz zwiedzili szkołę. Byli za-
skoczeni wysokim poziomem nauczania i dyscypliną uczniów. Spotkali się też 
z władzami Starostwa Powiatowego w Wałczu, a przedmiotem rozmów była 
organizacja w okresie letnim pobytu młodzieży niemieckiej w Wałczu. Środki 
finansowe na ten cel zaplanowano w budżecie powiatu. Nauczyciele Gimna-
zjum nr 1 otrzymali zaproszenie do Bad Essen.  

Na XXVIII Sesji Rady Powiatu 30 października 2001 roku przedstawiono 
informację dotyczącą czasu wolnego młodzieży podczas roku szkolnego i wa-
kacji, formy korzystania z boisk, sal gimnastycznych, prowadzenia nieodpłatnie 
zajęć w szkołach dla młodzieży oraz funkcjonowania schronisk młodzieżowych 
na terenie powiatu wałeckiego. 

W marcu 2002 roku ukazała się mapa administracyjno-turystyczna powia-
tu wałeckiego i Pojezierza Wałeckiego. Na jej odwrocie opisano potencjał i ba-
zę turystyczną (hotele, schroniska, pola kempingowe, domy wczasowe, gospo-
darstwa agroturystyczne, szlaki turystyczne, ciekawsze obiekty, miejsca i miej-
scowości). W prace nad tą mapą zaangażowało się Stowarzyszenie Pojezierza 
Wałeckiego i Stowarzyszenie Pojezierza Drawskiego. W maju 2002 roku Wy-
dział Oświaty Kultury Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu 
przygotował trzy kalendaria: imprez sportowych, turystycznych i rekreacyj-
nych, o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. 

W czerwcu 2002 roku w powiecie wałeckim rozpoczęto organizowanie 
kursów agroturystycznych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem.  
Organizacją turystyki zajmowały się władze gminne, które współpracowały  
w tej dziedzinie ze Starostwem Powiatowym w Wałczu, skąd otrzymywały 
wsparcie finansowe. 

Na XXXIII Sesji Rady Powiatu I kadencji w sierpniu 2002 roku podjęto, 
między innymi, problem edukacji w liceach. Leszek Jóźwik w trakcie debaty 
nad profilem kształcenia w szkolnictwie wałeckim stwierdził: „Ponadto nie 
można zawężać zbytnio kierunków kształcenia, gdyż może się okazać to zgubne 
dla szkół, przykładowo powiat wałecki w swoim rozwoju gospodarczym jako 
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jedną z podstawowych dziedzin uznaje rozwój turystyki i jeśli kształcenie mło-
dzieży ukierunkowałoby ściśle na profil turystyczny, mogłyby wystąpić migra-
cje młodzieży do innych powiatów w celu zdobycia innego rodzaju wykształce-
nia”. Biorąc pod uwagę te argumenty, uważał, że należy kształcić młodzież we 
wszystkich kierunkach, na które współczesna gospodarka zgłasza zapotrzebo-
wanie. Dyrektor Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego Dorota Matu-
szak-Klupczyńska na VII Sesji Rady Powiatu II Kadencji 29 sierpnia 2003 roku 
nawiązując do tego problemu, poinformowała, że w szkole jest kierunek tury-
styka i agroturystyka, na których są wykładane takie przedmioty, jak turystyka 
i usługi hotelarskie. Dodała też, że zainteresowanie tym kierunkiem jest bardzo 
duże. W jej ocenie ta dziedzina kształcenia zapewnia wykwalifikowaną kadrę 
do obsługi ruchu turystycznego. 

W dniach 21–22 listopada 2003 roku w Kołobrzegu odbyły się „Dni Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego”, w których uczestniczył powiat wałecki. 
Motywem przewodnim prezentacji, którą przygotował powiat wałecki, były 
informacje głównie związane z gospodarką i walorami turystycznymi ziemi 
wałeckiej. Podczas wystawy odbył się pokaz promujący Wałcz i okolice. Przed-
stawiono wiele ofert hoteli, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych i hodow-
ców koni, a wśród nich Centrum Marketingowo-Rekreacyjne „Ekomech Ko-
łacz”, Klub Jeździecki „Korona”, pensjonat jeździecki „Landau”, ofertę  
PHU Grandem – organizatora polowań dewizowych. Ponadto „Dni Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego” były okazją do wypromowania największych firm 
i przedsiębiorstw z terenu powiatu wałeckiego. Zaprezentowano wyroby Fabry-
ki Rowerowej „Romet”, produkty firmy odzieżowej „Graff”, grzejniki produ-
kowane przez VNH Fabryka Grzejników SA, a także materiały reklamowe firm 
„Ekomech” Sp. z o.o., zajmującej się produkującą konstrukcji stalowych i kon-
tenerów, i „Ekomech Trans” Sp. z o.o. – kompleksową realizacją inwestycji pod 
klucz. 

Z okazji Dnia Lasu 7 lipca 2005 roku Nadleśnictwo Wałcz zorganizowało 
sympozjum zatytułowane Lasy państwowe, które odbyło się w Ośrodku Eduka-
cyjno-Przyrodniczo-Ekologicznym „Morzycówka”. W trakcie sympozjum 
otwarto ogród botaniczno-dendrologiczny. Uczestnicy sympozjum wysłuchali 
dwóch referatów: Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe i Gospo-
darka leśna w Lasach Państwowych. Realizacja przyjętej w 2001 roku Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wałeckiego w dziedzinie turystyki 
w 2004 roku przedstawiła się następująco: nastąpił rozwój infrastruktury tury-
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stycznej i paraturystycznej. Staraniem Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałec-
kiego corocznie publikowany był kalendarz imprez sportowo-turystycznych 
i kulturalnych gmin. W roku 2003 podjęto prace zmierzające do reaktywowania 
szlaku kajakowego „Wałecka Pętla Kajakowa” o długości 45 km. W gminie 
Człopa oddano do użytku pasaż pieszo-rowerowy o długości 13 km. Gmina 
Mirosławiec podjęła się budowy ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle wojsko-
we, a Nadleśnictwo Mirosławiec wytyczyło nowy, pieszy szlak turystyczny do 
rezerwatu „Rosiczki Mirosławieckie” o długości 22 km. Stowarzyszenie Gmin 
Pojezierza Wałeckiego uczestniczyło w 11 imprezach dotyczących turystyki 
w kraju i za granicą. Utrzymano i aktualizowano stronę internetową powiatu, 
zawierającą między innymi informacje turystyczne. Starostwo Powiatowe 
w Wałczu było organizatorem i finansowało stoiska na IV Międzynarodowych 
Targach Agroturystycznych w Złotowie w 2004 roku. Na uwagę zasługuje fakt, 
że w 2002 roku w ramach doradztwa metodycznego prowadzonego przez Po-
wiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu pojawiła się tematyka 
dotycząca turystyki i krajoznawstwa w szkole.  

W miesiącach wakacyjnych Starostwo Powiatowe w Wałczu od 2004 roku 
zorganizowało międzynarodowy obóz dla dzieci i młodzieży „Jugendcamp”, 
w COS na Bukowinie, w lutym 2004 roku zainicjowało i sfinansowało obchody 
rocznicy przełamania umocnień Wału Pomorskiego, 18 marca 2005 roku 
w MOSiR w Wałczu odbyła się konferencja turystyczna Turystyka i rekreacja 
naszą szansą. Została ona zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wał-
czu oraz Stowarzyszenie Pojezierza Wałeckiego. W Parsowie w powiecie ko-
szalińskim 18 kwietnia 2005 roku odbył się Konwent Starostów Powiatowych 
Województwa Zachodniopomorskiego. W czasie spotkania starostowie zapo-
znali się z Narodowym planem rozwoju na lata 2007–2013 oraz Konstytucją 
europejską. Starosta koszaliński przeprowadził dla starostów szkolenie z zasad 
kontaktów i współpracy z klientem, po czym zapoznał ich z działalnością na 
terenie województwa zachodniopomorskiego Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Innym, ważnym wydarzeniem była narada w Starostwie Powiatowym 
24 listopada 2005 roku na temat planu urządzania rezerwatu „Wielki Bytyń”. 
W spotkaniu tym uczestniczyli: Jan Sylwestrzak – wicewojewoda zachodnio-
pomorski, Maciej Trzeciak – wojewódzki konserwator przyrody w Szczecinie, 
Andrzej Banaszak – dyrektor Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie. 
W grudniu 2005 roku Rada Powiatu w Wałczu uchwaliła Program współpracy 
powiatu wałeckiego w 2006 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
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tami, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. W rozdziale II tego dokumentu do 
zadań priorytetowych zakwalifikowano między innymi „upowszechnianie kul-
tury, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mło-
dzieży”. Program informował o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków 
finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań. W budżecie 
powiatu na każdy rok zaplanowano środki na prowadzenie, między innymi, 
szkolnych schronisk młodzieżowych. Na przykład w 2004 roku zaplanowano 
10 tys. zł na schroniska młodzieżowe, w 2005 roku  SSM w Wałczu otrzymało 
3 tys. zł, SSM w Tucznie – 3400 zł, SSM w Hankach – 2600 zł. W roku 2009 
z tego samego źródła wspomnianym schroniskom starosta przyznał łączną kwo-
tę 14 500 zł. Turystyka stała się jedną z dziedzin współpracy jednostek samo-
rządu terytorialnego również w takich dziedzinach, jak ochrona środowiska, 
remont dróg, energetyka czy termomodernizacja. Władze Starostwa Powiato-
wego w Wałczu współdziałały z gminami, szczególnie w okresie wakacyjnym. 
Patronat nad rozwojem i promocją turystyki w powiecie wałeckim w 2006 roku 
objęło Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego. 

Na terenie powiatu wałeckiego w okresie wakacji 2006 roku w letnim wy-
poczynku w formie obozów harcerskich, profilaktycznych, sportowych, szer-
mierczych, pływackich, tenisowych, kolonii, półkolonii łącznie uczestniczyło 
3726 osób6. W programach tych obozów uwzględniono poznawanie obiektów 
pamięci narodowej i osobliwości turystycznych. W kolejnych latach odnotowa-
no wzrost liczby obozów i ich uczestników. W roku 2010 z takiej formy wypo-
czynku skorzystało 4248 osób w 31 placówkach wypoczynkowo-turystycznych. 
Należy dodać, że w okresie przygotowawczym i w trakcie ich trwania organiza-
torzy współpracowali z władzami lokalnymi, w tym ze Starostwem Powiato-
wym w Wałczu, policją i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  

Turystyka znalazła się oprócz innych dziedzin w priorytetach Powiatowej 
polityki wobec dzieci i młodzieży, przyjętej przez Radę Powiatu Wałeckie w ma-
ju 2007 roku. Dokument ten zawiera między innymi następujące zadania:  
„1. Wzbogacenie oferty realizowanych sportowych rekreacyjnych i turystycz-
nych imprez kierowanych do młodego pokolenia i dzieci niepełnosprawnych. 
2. Wspieranie szkolnej bazy rekreacyjnej. 3. Opracowanie kalendarza stałych, 

                                                           
6  Dane uzyskane  od naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu  Staro-

stwa Powiatowego w Wałczu, J. Kropielnickiego.  
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sportowo-rekreacyjnych imprez integracyjnych”. W dniach 22–23 czerwca 
2007 roku w Poznaniu odbyły się Dni Województwa Zachodniopomorskiego. 
Powiat wałecki zaprezentował szeroką ofertę turystyczną i swoje walory krajo-
brazowe.  

W Centralnym Ośrodku Sportowym na Bukowinie w Wałczu 14 grudnia 
2007 roku odbył się Konwent Starostów województwa zachodniopomorskiego, 
w którym uczestniczył wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, mar-
szałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko, Stanisław 
Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Ewa Stanecka, woje-
wódzki konserwator zabytków, i starostowie powiatów województwa zachod-
niopomorskiego. Wojewoda przedstawił formy współdziałania administracji 
rządowej z samorządową szczebla powiatowego, konserwator zabytków zapo-
znała zebranych z zakresem opieki nad zabytkami, natomiast marszałek woje-
wództwa zachodniopomorskiego poinformował o uruchomieniu Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zapoznał 
z możliwościami korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej,  
w tym z programem „Natura 2000”. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym  
z 28 lutego 2007 roku Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego  
w Wałczu zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem zainte-
resowanym informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie 
powiatu. 

W obiektach świadczących usługi turystyczne, w tym noclegowe, należy 
zwrócić uwagę na stan techniczny, wyposażenie pokoi noclegowych i zespół 
pomieszczeń ogólnie dostępnych, utrzymanie techniczne sprzętu rekreacji lą-
dowej i wodnej, postępowanie z odpadami stałymi i ciekłymi. Ponadto zapew-
niono pierwszą pomoc medyczną oraz przypomniano o aktualizacji dokumenta-
cji zdrowotnej osób zatrudnionych w obsłudze. Bezpośredni nadzór nad obiek-
tami turystycznymi, szczególnie przewidzianymi dla młodzieży i dzieci, spra-
wują władze gminne oraz Wydział Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Wałczu. Imprezy turystyczne i wypoczynek letni z każ-
dym kolejnym rokiem są przygotowywane bardziej starannie. Organizatorzy 
zadbali o to, aby pobyt w ośrodkach był bezpieczny i w jak najlepszych warun-
kach sanitarno-technicznych.  

W powiecie wałeckim stan sanitarny tras turystycznych nie budził zastrze-
żeń. Miejsca parkowania i postoju pojazdów mają nawierzchnię utwardzaną 
w gruncie i niwelowaną przed każdym sezonem. Do dyspozycji korzystających 
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są ławy, stoły z siedliskami, kosze na śmieci. Miejsca postoju i biwakowania 
zaopatrzono w tablice informujące o zasadach korzystania. Przed sezonem po-
bocza dróg szybkiego ruchu oczyszczano w ramach prac interwencyjnych. 
Opróżnianie pojemników z nieczystości odbywa się raz w tygodniu. Przed każ-
dym sezonem prowadzono kontrolę sanitarną kąpielisk. W ewidencji PPIS 
w Wałczu znajduje się 11 kąpielisk. Sześć jest w miastach, a pięć w gminach. 
We wszystkich oceniana jest jakość wody pod względem bakteriologicznym 
i fizykochemicznym. Pobiera się 128 próbek wody, z których dotychczas nie 
zakwestionowano żadnej. Pozytywną ocenę otrzymują kontrolowane miejsca 
plażowania.  

W dniach 28–30 stycznia 2008 roku gościła w Wałczu delegacja z Nie-
miec na czele z dyrektorem Wydziału Promocji Powiatu Osnabrück Karlem 
Heinzem Finkemeyerem. Przedmiotem rozmów ze starostą wałeckim B. Wan-
kiewiczem była, między innymi, inicjatywa zorganizowania w COS w Wałczu 
kolejnego obozu integracyjnego młodzieży polskiej i niemieckiej w sierpniu 
2008 roku, połączonego z poznawaniem osobliwości turystycznych powiatu 
wałeckiego. Starosta nie ukrywał satysfakcji z bliskiej realizacji tej inicjatywy, 
ponieważ jest to szansa zaistnienia powiatu wałeckiego jako jednego z nielicz-
nych w województwie zachodniopomorskim współpracującego ze stroną nie-
miecką w wymianie turystycznej młodzieży. W dniach 4–7 sierpnia 2008 roku 
przebywała w Wałczu 12-osobowa delegacja z Osnabrück. W jej składzie byli 
między innymi: Honorowy Obywatel Miasta Wałcza i inicjator partnerskich 
kontaktów między Wałczem i Bad Essen Gerhard Hofmeyer, burmistrz Bad 
Essen Gunter Harmeyer, poseł do Bundestagu Georg Schirmbeck i pierwszy 
sekretarz powiatu Osnabrück dr Reinhold Kassing. W trakcie ich pobytu podpi-
sano umowy o współpracy partnerskiej, rozwoju turystyki między powiatem 
Osnabrück i powiatem wałeckim oraz miastem Bad Essen i miastem Wałcz. 
Z tej okazji w zaimprowizowanym przemówieniu starosta B. Wankiewicz mię-
dzy innymi powiedział: „Podpisanie dokumentów partnerskich jest dopełnie-
niem tego, co wydarzyło się lipcu ubiegłego roku w Niemczech. Jest potwier-
dzeniem, że przyjacielskie i partnerskie kontakty są realizowane zgodnie z my-
ślą przewodnią naszego porozumienia [Budzanowska, 2008]. Ponadto uznał 
podpisane dokumenty za inspirujące do rozwijania dalszej, intensywnej współ-
pracy samorządów polskich i niemieckich. W jego ocenie powinny służyć zbli-
żaniu społeczności obu powiatów, wymianie młodzieży, poglądów i doświad-
czeń. Wydarzeniom tym towarzyszyły spotkania młodzieży na obozie z powia-
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tów Osnabrück, olsztyńskiego, białogardzkiego i wałeckiego w COS na Buko-
winie „Jugendcamp 2008”, którego inicjatywę podjęto w trakcje pobytu delega-
cji niemieckiej w styczniu 2008 roku. [Rozszerzenie..., 2008]. Środki finansowe 
na ten cel pochodziły z Funduszu Pomerania i Unii Europejskiej, które uzyska-
no dzięki inicjatywie starosty B. Wankiewicza.  

W styczniu 2009 roku starosta B. Wankiewicz i sekretarz powiatu Zbi-
gniew Wolny uczestniczyli w uroczystościach oficjalnego otwarcia nowego 
roku w Osnabrück. Wizyta ta była okazją do rozmów na temat współpracy 
w 2009 roku, w tym o kolejnym obozie dla dzieci i młodzieży „Jugendcamp”. 
Analizowano też koncepcję wytyczenia szlaku turystycznego Powiat Osna-
brück–Powiat Wałecki–Powiat Olsztyński. W sierpniu 2011 roku we współpra-
cy z powiatami Osnabrück w Niemczech i olsztyńskim oraz gminą Tuczno 
przewidziano zorganizowanie obozu młodzieżowego na zamku Wedlów-Tu-
czyńskich w Tucznie. Środki finansowe zagwarantowało Starostwo Powiatowe 
w Wałczu7 [Partnerstwo..., 2011].  

Do ważnego spotkania doszło w Koszalinie 7 lutego 2009 roku, starosta 
wałecki rozmawiał z wiceministrem ochrony środowiska i zasobów naturalnych 
na temat inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. W związku z tym powiat wałecki z czterema gminami 
złożyli wspólny wniosek na termomodernizację obiektów publicznych. W wy-
niku wcześniejszych ustaleń 11–12 lutego 2009 roku naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Rozwoju Powiatu przebywał z wizytą w powiecie olsztyńskim, gdzie 
debatowano o perspektywach wspólnej promocji turystycznej obu powiatów. 
Obie strony podjęły się wypełniania zobowiązań wobec partnerów z Osnabrück. 
Według B. Wankiewicza, Wałcz mógłby być bazą przystankową dla turystów 
z Niemiec jadących na teren województwa warmińsko-mazurskiego.  

W dniach 12–18 września 2009 roku na zaproszenie starosty powiatu wa-
łeckiego B. Wankiewicza przebywał w Wałczu Sergi Zhyla, dyrektor Parku 
Krajobrazowego w powiecie Ovruć na Polesiu, w odległości 100 km na zachód 
od Kijowa. Celem wizyty było umocnienie współpracy między innymi w dzie-

                                                           
7  B. Wankiewicz w wywiadzie tym powiedział m.in.: „Od trzech lat ponadto współpracu-

jemy z powiatem olsztyńskim w ramach organizacji obozów międzynarodowych. Prowadzimy  
rozmowy na temat usankcjonowania tej współpracy stosownym dokumentem. Ma to pomóc 
w stworzeniu współpracy trójstronnej na płaszczyźnie trzech powiatów: Olsztyn, Wałcz i Osna-
brück”.  
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dzinie turystyki partnerskich powiatów i gmin województwa zachodniopomor-
skiego z podobnymi jednostkami administracyjnymi na Ukrainie.  

O rozwoju turystyki w dużym stopniu decydują czynniki zewnętrzne, 
wpływające na tę dziedzinę gospodarki bezpośrednio lub pośrednio. Do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej powiatu wałeckiego może się przyczynić lepsza do-
stępność komunikacyjna, w tym sieć i stan połączeń drogowych. Ich utrzymanie 
w należytym stanie jest priorytetowym zadaniem Starostwa Powiatowego 
w Wałczu. Na terenie powiatu wałeckiego krzyżują się dwie ważne drogi kra-
jowe: nr 10 ze Szczecina, przez Bydgoszcz, Toruń i dalej do Warszawy, oraz 
droga nr 22 z Kostrzyna, przez Gorzów Wielkopolski do Gdańska. Te dwa szla-
ki komunikacyjne przebiegają przez powiat wałecki i są czynnikiem sprzyjają-
cym promocji turystyki i wykorzystywania bazy turystycznej. Priorytetem dla 
władz Starostwa Powiatowego w Wałczu w latach 2006–2009 była więc po-
prawa jakości szlaków turystycznych i modernizacja drogi krajowej nr 10. Z re-
alizacji tego zadania starostwo wywiązało się w terminie. 

 
 

Zakończenie 

 
Ze względu na usytuowanie wśród licznych jezior i lasów oraz korzystne-

go położenia komunikacyjnego powiat wałecki ma duże możliwości rozwoju 
turystyki. Zaletę tę dostrzegły lokalne władze samorządowe i podjęły się syste-
matycznego rozwijania infrastruktury w trosce o zwiększenia atrakcyjności 
i promocji całego powiatu. Samorząd terytorialny na szczeblu gminnym i po-
wiatowym troszczył się w latach 1998–2010 o zintensyfikowanie rozwoju tury-
styki w powiecie wałeckim, co przyniosło efekty wyrażające się liczbą korzy-
stających z obiektów turystycznych i poprawą ich standardu. Przedsięwzięcia te 
w znacznym stopniu były finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego 
w Wałczu. Powiat wałecki stał się atrakcyjnym miejscem pobytu, szczególnie 
w okresie wakacji letnich, młodzieży korzystającej z noclegów w stanicach 
i schroniskach. Popularnością cieszą się też pola namiotowe. Za sprawą staros-
tów, a zwłaszcza B. Wankiewicza, intensywnie rozwija się współpraca tury-
styczna w formie obozów dla młodzieży polskiej i niemieckiej. Tradycją stały 
się ich wspólne pobyty latem w COS na Bukowinie („Jugendcamp”).  

Z każdym rokiem poprawia się stan szlaków turystycznych, co zwiększa 
ich atrakcyjność i sprzyja organizowaniu wycieczek krajoznawczych. Władze 
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gminne zatroszczyły się o nowe, strzeżone kąpieliska, a także doprowadziły do 
poprawy dostępności informacji turystycznej w Wałczu, Mirosławcu, Tucznie 
i Człopie. 

Nadal intensyfikowane są działania prowadzące do zwiększenia liczby 
młodzieży korzystającej z taniego, zbiorowego wypoczynku, połączonego z po-
znawaniem miejscowych osobliwości, i rozwijania tak zwanej turystyki senty-
mentalnej byłych mieszkańców Wałcza i powiatu wałeckiego. Poza tym gminy 
dysponują, z wyjątkiem Wałcza, terenami częściowo uzbrojonymi pod inwesty-
cje turystyczno-wypoczynkowe objęte planami zagospodarowania przestrzen-
nego. W swoich strategiach uwzględniły one inwestowanie w obiekty i tereny 
nadające się na działalność turystyczną. Zadaniem gmin jest też podejmowanie 
działań na rzecz podniesienia standardów oraz jakości już istniejącej infrastruk-
tury związanej z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego. W tej dzie-
dzinie gminy współpracują ze Starostwem Powiatowym w Wałczu, które prze-
znacza na te dziedziny znaczne środki finansowe [Partnerstwo..., 2011].  
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THE ROLE OF THE DISTRICT AUTHORITIES IN WAŁCZ  

IN THE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF TOURISM  

IN THE REGION IN 1998–2010 

 
 

Summary 
 
Because of its location on the communication route, surrounded by many lakes 

and forest the Wałcz region represents high tourism potential. It has been recognized by 
the local authorities, which systematically put effort to develop the facilities in order to 
promote the region and make it more attractive. 

County and district governments contributed to the tourism development in the 
region in 1998–2010, which led to higher number of tourists and better standard of the 
facilities. Most of the efforts were financed by the local government in Wałcz. The 
Wałcz region has become a very attractive place for young people staying in hostels 
during summer holiday. Camping sites are also very popular. Thanks to the local 
governors, especially B. Wankiewicz, we can observe a growing cooperation in the 
form of camps, mainly between the Polish and the Germans. Summer stays in the sport 
center in Bukowina (Jugendcamp) has already become a tradition. 

The condition of the tourist trails got better every year, which increased their 
attractiveness and opened a possibility of sight-seeing tours. Local authorities opened 
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new watched beaches and improved tourist information facilities in Wałcz, 
Mirosławiec, Tuczno and Człopa. 

The activities to increase number of young people using cheap, mass tourist 
facilities connected with discovering local attractions and developing the so-called 
‘sentimental tourism’ of the former residents of the Wałcz region are constantly 
growing. 

Translated by Magdalena Jakubczak-Sapała 
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ZAPLECZE SPORTOWO-REKREACYJNE W WAŁCZU  
A AKTYWNOŚĆ RUCHOWA  

PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB MUNDUROWYCH 
 
 
 

Wstęp 

 
Miasto Wałcz, czterokrotny laureat ogólnopolskiego plebiscytu na naj-

popularniejszą miejscowość turystyczną, stanowi centrum Pojezierza Wałeckie-
go. W granicach administracyjnych miasta znajdują się dwa duże jeziora: Ra-
duń i Zamkowe. Dużą atrakcją jest wiszący most nad Jeziorem Raduńskim. 
Obok niego, w lesie, położony jest Ośrodek Przygotowań Olimpijskich – słynna 
wałecka „Bukowina”. Zaraz po wojnie, za sprawą Winanda Osińskiego oraz 
słynnego trenera Jana Mulaka, rozpoczął tu trening polski lekkoatletyczny 
„Wunderteam”, jedna z najlepszych reprezentacji na świecie na przełomie lat 
50. i 60. XX wieku [Gniot, 2008]. Do dziś w tym ośrodku olimpijską formę 
szlifują kajakarze, wioślarze oraz przedstawiciele innych dyscyplin sportu. 
Mówi się też, że klimat „Bukowiny” ma właściwości lecznicze. 

Nad tym samym jeziorem usytuowany jest Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, będący doskonałą bazą wypadową do pieszych wędrówek, rajdów ro-
werowych czy spływów kajakowych. Nad jeziorami wałeckimi znajdują się 
liczne plaże i kąpieliska, a także pola namiotowe i wypożyczalnie sprzętu spor-
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towego. W ostatnich latach, dzięki trafnym decyzjom władz miasta, pomocy 
różnych organizacji powstało tu wiele pięknych obiektów sportowo-rekrea-
cyjnych [Gniot, 2008; 2011]. Można śmiało powiedzieć, że Wałcz posiada jed-
ną z najlepszych baz sportowo-rekreacyjnych w województwie zachodnio-
pomorskim. 

Zastanawia, czy powstałe tak licznie obiekty sportowo-rekreacyjne są 
w pełni wykorzystywane przez mieszkańców i czy pełnią swoją funkcję. 

Charakterystyczną i widoczną grupę zawodową tworzą w Wałczu przed-
stawiciele służb mundurowych, gdyż tu zlokalizowana jest Jednostka Wojsko-
wa 4069. Wydaje się, że zawód żołnierza czy policjanta obliguje do sprawności 
ruchowej i prowadzenia zdrowego stylu życia. W związku z tym postanowiono 
sprawdzić, czy oprócz obowiązkowych szkoleń zawodowych „mundurowi” 
znajdują czas na podejmowanie aktywności ruchowej, a tym samym korzystają 
z zaplecza sportowo-rekreacyjnego oferowanego im przez miasto i jak je oce-
niają.  

 
 

1. Materiał i metoda badań 

  
Badania będące podstawą do rozważań w artykule przeprowadzono 

w kwietniu 2011 roku, wśród przedstawicieli służb mundurowych. Objęto nimi 
60 żołnierzy i policjantów odbywających swą służbę w Wałczu. Badani wypeł-
nili anonimową ankietę zawierającą 15 pytań odnoszących się do zaplecza spor-
towo-rekreacyjnego Wałcza i aktywności ruchowej ankietowanych. Wyniki 
badań przedstawiono graficznie na wykresach, a odpowiedzi na poszczególne 
pytania ujęto w procentach. 

 
 

2. Wyniki badań 

  
Poniżej przedstawiono wyniki badań ankietowych. Jak wynika z wykre- 

su 1, wzięli w nich udział głównie mężczyźni. Kobiety stanowiły mały odsetek 
badanych. 
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Wykres 1. Udział kobiet i mężczyzna w badaniu – zestawienie procentowe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Wiek ankietowanych mieścił się najczęściej w przedziale od 24 lat do  

41 lat. Najliczniejszą utworzoną grupę wieku stanowiły osoby od 30 lat do  
35 lat (prawie 30% wszystkich badanych) – wykres 2. 
 
 

 
 
Wykres 2. Wiek badanych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Jak należało oczekiwać, rodzaj wykonywanej pracy narzuca badanym 

wymóg sprawności ruchowej. Nieliczny odsetek stwierdził, że ich sprawność 
fizyczna nie ma znaczenia w wykonywanym zawodzie (wykres 3). 
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Wykres 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy charakter wykony-

wanej pracy zmusza Pana/Panią do bycia sprawnym ruchowo? 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Konieczność utrzymywania sprawności ruchowej na wysokim poziomie 

w jakimś stopniu zależy też od możliwości korzystania z odpowiedniego 
zaplecza sportowego. W związku z tym zapytano ankietowanych, czy stwo-
rzono im warunki do kształtowania sprawności fizycznej. Tylko 38% badanych 
było w pełni usatysfakcjonowanych, zbliżona grupa, 34%, uznała, że ich dostęp 
do bazy sportowo-rekreacyjnej jest ograniczony. Niepokoi fakt, że aż 18% 
respondentów nie ma w ogóle możliwości korzystania z takiego zaplecza, 
a 10% uważa, że jest ono bardzo ubogie (wykres 4). 
 

 
Wykres 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy w związku z wyko-

nywanym zawodem ma Pan/Pani możliwość korzystania z bazy sportowo- 
-rekreacyjnej? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Kolejne pytanie dotyczyło podobnej kwestii, aczkolwiek odnosiło się do 
zaplecza sportowo-rekreacyjnego dostępnego wszystkim mieszkańcom Wałcza. 
Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że miasto ma raczej dobre warunki 
(w postaci klubów fitnessu, boisk, basenów) do uprawiania aktywności rucho-
wej, a 43 % uznało, że są to bardzo dobre warunki (wykres 5). 
 
 

 
 
Wykres 5. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy Wałcz posiada od-

powiednie warunki do uprawiania aktywności ruchowej (np. kluby fitness, 
boiska, akweny)? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
W opinii wszystkich badanych należałoby udoskonalić bazę sportowo- 

-rekreacyjną. Największa grupa ankietowanych – 46% – uznała, że najpierw  
warto poprawić infrastrukturę związaną z jeziorami, ponad 30% zasugerowało 
potrzebę lepszego zagospodarowania terenów leśnych, a dla 20% priorytetem 
byłaby poprawa zaplecza sportowego w szkołach (wykres 6). 

Ze względu na dostęp do jezior w Wałczu rozwija się głównie kajakarstwo 
i wioślarstwo. Zapytano więc badanych, jaka inna dyscyplina sportu mogłaby 
się równie prężnie rozwijać przy istniejącym zapleczu sportowym. Jak wynika 
z wykresu 7, odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Największy odsetek ankie-
towanych – 26% – uznał, że może to być piłka nożna, a kolejne propozycje to 
koszykówka, lekka atletyka i siatkówka. 
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Wykres 6. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Co należałoby zmienić, 
aby udoskonalić bazę sportowo-rekreacyjną w Wałczu? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
 

 
 
Wykres 7. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jaka dyscyplina sportu 

(oprócz kajakarstwa i wioślarstwa) mogłaby prężnie rozwijać się w Wałczu 
(przy istniejącym obecnie zapleczu sportowym)? 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Następnie starano się poznać opinię badanych na temat organizowanych  

w Wałczu imprez sportowo-rekreacyjnych. Najliczniejsza grupa – 45% ankie-
towanych – uznała, że takich imprez jest zdecydowanie za mało. Prawie 40% 
uważało, że nie są one wystarczająco rozreklamowane, a tylko nieliczny odse-
tek – 9% – wyraził zdecydowanie pozytywną opinię w badanej kwestii (wy- 
kres 8). 
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Wykres 8.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jakie jest Pana/Pani zdanie 

na temat odbywających się w Wałczu imprez o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Pomimo wyrażonego zdania o konieczności częstszego i lepszego orga-

nizowania imprez sportowo-rekreacyjnych w Wałczu, spora grupa responden-
tów – 43% – nie bierze w nich udziału. Ponad 30% się angażuje, ale wynika to 
z ich obowiązków zawodowych, natomiast 26% chętnie pomaga w czynnoś-
ciach organizacyjnych (wykres 9). 
  
 

 
 
Wykres 9. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy angażuje się Pan/Pani 

w organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Kolejne pytania dotyczyły sposobu spędzania czasu wolnego przez bada-
nych przedstawicieli służb mundurowych. Jak wynika z wykresu 10, prawie 
wszyscy ankietowani lubią aktywnie ruchowo spędzać swój wolny czas, przy 
czym prawie 60% zdecydowanie się za tym opowiada, a 36% stwierdziło, że 
raczej preferuje aktywny wypoczynek.  
 

 
 
Wykres 10. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy lubi Pan/Pani aktywny 

wypoczynek? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Ponadto interesowało nas, czy w związku z charakterem swojej pracy ba-

dani mają czas wolny i mogą go przeznaczyć na aktywność ruchową? Prawie 
połowa respondentów odpowiedziała, że raczej dysponuje takim czasem, a 30% 
że zdecydowanie go ma (wykres 11). 
 

 
Wykres 11. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy ma Pan/Pani czas na 

taki aktywny wypoczynek? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ankietowanych zapytano również o ulubiony sposób spędzania wolnego 
czasu. Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami, największa grupa responden-
tów – 70% – stwierdziła, że w czasie wolnym najczęściej doskonali swoją 
sprawność ruchową. Zdecydowanie mniejszy odsetek – 22% – najchętniej re-
laksuje się przy komputerze oraz czytając książki i czasopisma (wykres 12). 
 

 
Wykres 12. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jak najczęściej lubi 

Pan/Pani spędzać swój wolny czas? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Podejmowana aktywność ruchowa pozytywnie wpływa na samopoczucie 

badanych. Tylko 14% nie zauważyło takiej zależności, ponieważ rzadko po-
dejmowało aktywną formę wypoczynku (wykres 13). 
 

 
Wykres 13. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy aktywność ruchowa 

ma wpływ na Pana/Pani samopoczucie? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Badani określili też, jakie są motywy podejmowania przez nich aktywno-
ści ruchowej. Jak wynika z wykresu 14, odpowiedzi na to pytanie „rozłożyły 
się” dość równomiernie. Respondenci uznali, że aktywny wypoczynek jest dla 
nich najlepszą formą odprężenia po pracy – 37%, i sposobem na doskonalenie 
sprawności fizycznej – 31%. Pozostała grupa, 31%, podejmuje aktywność ru-
chową z chęci utrzymania ładnej sylwetki i dobrej kondycji. 
 

 
 
Wykres 14. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jeśli podejmuje Pan/Pani 

taką aktywność ruchową, to jakie są tego przyczyny? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Zapytano również, co utrudnia badanym angażowanie się w aktywność ru-

chową. Największa grupa – 44% – wskazała na brak czasu, a zdecydowanie 
mniejsza – 10% – upatrywała przyczyn swej małej aktywności ruchowej  
w utrudnionym dostępie do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Warto też pod-
kreślić, że stosunkowo liczna grupa – 35% ankietowanych – uważała, że czas 
poświęcany na zajęcia ruchowe jest wystarczający. 
 
 
 
 
 
 



Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wałczu… 

 

593 

 

 

 
 
Wykres 15. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: Jakie są przyczyny niezbyt 

często podejmowanej aktywności fizycznej przez Pana/Panią? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 

3. Omówienie 

  
Prowadzony styl życia przez osoby będące w różnym wieku istotnie rzutu-

je na ich stan zdrowia [Eider, Eider, 2007; Piatkowska, 2008; Ruszkowska- 
-Majzel, Dygas, 2007; Wolańska, 1991; Zarębska, 2007]. Jednym z bardzo waż-
nych elementów tego stylu jest między innymi systematyczna i odpowiednio 
dobrana dla danego wieku aktywność ruchowa. Współczesne oferty działają-
cych klubów fitnessu, wprowadzane nowe zajęcia rekreacyjne przyciągają coraz 
szersze grono osób dbających o swoją sprawność fizyczną, sylwetkę, samo-
poczucie itd. [Drohomirecka i wsp., 2011; Eider, 1998; 2006; Eider, Eider, 
2006; 2007; Stefanik, 2009]. 

Wiadome jest, że uczestnictwo w różnych formach wysiłku fizycznego, 
w tym w rekreacji ruchowej, daje korzystne rezultaty w rozładowywaniu napięć 
emocjonalnych. Różne formy aktywności ruchowej, przede wszystkim te, które 
wymagają dużego zaangażowania, na przykład gry o charakterze rywalizacyj-
nym, odgrywają ważną rolę w procesie kontroli emocji. Umiejętność panowania 
nad nimi jest szczególnie cenna w środowisku wojskowym czy policyjnym, 
w którym niemal ciągle występują sytuacje stresogenne. Ważne jest zatem nie 
tylko upowszechnianie wśród przedstawicieli służb mundurowych niezbędnej 
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wiedzy, ale także kształtowanie świadomych postaw wobec aktywności rucho-
wej podejmowanej między innymi w celu łagodzenia skutków napięć i kontro-
lowania reakcji emocjonalnych.  

Badana grupa ankietowanych miała wiedzę na temat korzyści wynikają-
cych z podejmowania aktywności ruchowej. Prawie wszyscy twierdzili, że lubią 
aktywny wypoczynek, a 70% dysponowało wolnym czasem na uprawianie  
aktywności fizycznej. Liczna procentowo grupa ankietowanych – 85% – odpo-
wiedziała, że podejmowanie takich działań pozytywnie wpływa na ich samo-
poczucie. Dla prawie 40% ankietowanych aktywny wypoczynek był odpręże-
niem po pracy, a nieco mniej liczna grupa – około 30% – podejmowała aktyw-
ność ruchową w celu poprawienia swojej kondycji i utrzymania ładnej sylwetki.  

Badania innych autorów [Aszkinazi i wsp., 2003; Bukowiecka, Bukowiec-
ki, 2008; 2009; 2010; Guźniczak, 2005] dotyczące aktywności ruchowej służb 
mundurowych prowadzą do zbliżonych wniosków. J. Thomas [2009] w swojej 
publikacji dokonał analizy rekreacyjnej aktywności ruchowej szeregowych 
zawodowych wojsk lądowych w wybranych specjalnościach wojskowych. Tu  
ankietowani stwierdzili podobnie, że zdecydowanie najwięcej czasu poza-
służbowego poświęcają na rekreację ruchową, a przyczyną jej podejmowania 
jest przede wszystkim utrzymanie oraz chęć podniesienia sprawności fizycznej. 

 D. i I. Bukowieccy w swoich pracach [2008; 2009, 2010] nawiązują do 
poruszanej problematyki. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, co 
trzecia policjantka nie podejmuje dodatkowej aktywności fizycznej w czasie 
wolnym od służby. Najchętniej podejmowaną indywidualnie formą aktywności 
jest bieganie i pływanie, a w formie zorganizowanej – sporty walki i piłka siat-
kowa. 

Jak wspomniano na wstępie, podejmowanie aktywności ruchowej jest 
w pewnym stopniu uwarunkowane istniejącą bazą sportowo-rekreacyjną. Pra-
wie wszyscy ankietowani uznali, że Wałcz oferuje dobre zaplecze sportowe 
swoim mieszkańcom, choć największa liczbowo grupa uważała, że należałoby 
przede wszystkim udoskonalić infrastrukturę związaną z jeziorami. Należy też 
podkreślić, że pomimo dobrze ocenionych warunków do uprawiania sportu 
w mieście i jego okolicach, pewna grupa „mundurowych” uważała, że ma ogra-
niczony dostęp do oferowanej im bazy sportowej. 
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SPORTS AND LEISURE FACILITIES IN WAŁCZ AND PHISICAL ACTIVITY 

OF REPRESENTATIVES OF THE UNIFORMED SERVICES 

 
 

Summary 
 
Wałcz has one of the best sport and leisure facilities in Western Pomerania. 

A question arises whether the great number of recently built sports facilities is being 
effectively used by local residents and whether these facilities fulfill their function. 
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Uniformed services are a distinctive and visible professional group in Wałcz. 
Since the occupation of a soldier or policeman obliges its members to be physically fit 
and to lead a healthy lifestyle, we decided to check whether, in addition to mandatory 
training, they also find the time for physical activities and whether they make use of 
leisure and sports facilities offered in their city and how they evaluate them. 

Almost all respondents said that they liked active recreation, and 70% had spare 
time for physical activity. Most respondents (85%) admitted that undertaking such  
activities had a positive effect on their well-being.  

Active recreation resulted in relaxation after work, helped maintain a nice figure  
and allowed people to keep fit. 

The respondents felt that the city of Wałcz offers its residents good sports facili-
ties, although most of them believed that infrastructure related to lakes needed to be 
improved. Despite the well-rated sports conditions, some members of uniformed ser-
vices believed that they had limited access to sports facilities offered. 

 
        Translated by Andżelika Boniecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



598 Alicja Drohomirecka i współautorzy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 690                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG  NR 79                 2011 
 
 

 
 

Beata Florkiewicz, Teresa Zwierko 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 
Justyna Krzepota 
Uniwersytet Szczeciński 

 
 
 

OCENA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY  
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W OPINII MIESZKAŃCÓW MIASTA 

 
 
 

Wstęp 

 
Stargard Szczeciński jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych miast 

Pomorza Zachodniego. Obecnie jest jednym z największych miast na świecie 
z przydomkiem pochodzącym od innej miejscowości [Zenkner, 2006]. Ponadto 
jest największym na Pomorzu Zachodnim skupiskiem średniowiecznych zabyt-
ków z prawie w całości zachowanymi murami obronnymi miasta, z unikatową 
na skalę europejską Bramą Portową oraz Kolegiatą NMP Królowej Świata 
[Brzezińska, 2007]. Stargard Szczeciński nazywany jest „klejnotem” na pomor-
skim szlaku [Zenkner, 2006]. Swoją atrakcyjność turystyczną zawdzięcza licz-
nym zabytkom historycznym o najwyższej wartości oraz zróżnicowanej rzeźbie 
terenu i walorom przyrodniczym.  

T. Duda i K. Brzozowska [2009] podkreślają szczególne znaczenie rzeki 
Iny przebiegającej przez miasto, licznych parków, ciągnących się wzdłuż mu-
rów miejskich, będących jednym z ciekawszych rozwiązań architektury krajo-
brazu, porównywalnych z krakowskimi Plantami. Liczne pomniki przyrody 
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oraz położone w odległości 7 km i dobrze skomunikowane z miastem jezioro 
Miedwie to kolejne atuty podnoszące atrakcyjność regionu. Autorzy zaznaczają, 
że północny kraniec jeziora ma świetnie rozbudowaną bazę turystyczną, z miej-
scami noclegowymi i gastronomią, a także miejsca do wypoczynku i rekreacji 
w postaci sportów wodnych. O atrakcyjności jeziora Miedwie decydują plaża, 
molo, niedawno wybudowana muszla koncertowa, skatepark oraz deptak 
i ścieżki edukacyjne. 

Oprócz atrakcyjnych walorów przyrodniczych i historycznych czynnikami 
stymulującymi rozwój regionu i podnoszącymi atrakcyjność rekreacyjną jest 
również stan infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz liczba obiektów i imprez 
kulturalno-rozrywkowych odbywających się w mieście lub jego okolicach. 

Celem artykułu jest ocena atrakcyjności oferty rekreacyjno-sportowej mia-
sta w opinii badanych ze zwróceniem uwagi na propozycje, jakie formy rekrea-
cji należałoby, zdaniem respondentów, rozwinąć w Stargardzie Szczecińskim 
i w jego okolicach. 

 
 

1.  Materiał i metody badań 

 
Badania prowadzono w lutym 2011 roku wśród nauczycieli pracujących 

w szkołach w Stargardzie Szczecińskim. Przebadano 214 osób. Do analizy za-
kwalifikowano odpowiedzi pełnych, poprawnie wypełnionych ankiet 202 osób, 
w tym 151 kobiet (74,75%) i 51 mężczyzn (25,25%). Metodą badawczą był 
kwestionariusz ankiety, który składał się z kilku części i zawierał pytania o oce-
nę atrakcyjności oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalno-rozrywkowej miasta. 
Badani wypełniali ankietę anonimowo, czas na jej wypełnienie był nieograni-
czony. 

W analizie statystycznej do zbadania zależności występującej między płcią 
a odpowiedziami na pytania wykorzystano powszechnie stosowany do analizy 
badań ankietowych test χ2 [Arska-Kotlińska i wsp., 2002]. Wyniki analizy ba-
dań atrakcyjności oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalno-rozrywkowej mia-
sta w opinii mieszkańców przedstawiono w formie rysunków i wykresów. 
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2. Wyniki badań 

 
W opinii respondentów Stargard Szczeciński jest miastem, które kojarzy 

się (rys. 1) większości (60,40%) z zabytkami, a dla 47,03% – z jeziorem Mied-
wie (odpowiednio 43,10% kobiet i 32,79% mężczyzn). Niestety, tylko 2,48% 
badanych widzi miasto jako ośrodek imprez sportowo-rekreacyjnych. 
 

 

47,03

60,40

2,48

6,44

0 20 40 60 80 100

Z jeziorem Miedwie

Z miastem zabytków

Z miastem imprez sportowo-rekreacyjnych

Inne

% badanych  
 
Rys. 1. Z czym się respondentom kojarzy miasto Stargard Szczeciński  

Źródło: badania własne. 
 
Z analizy wyników badań wynika, że odpowiedź na pytanie nie zależy od 

płci (χ2 = 6,968, χ2α = 7,815). Szczegółowe dane liczbowe i procentowe zapre-
zentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych dotyczące skojarzenia miasta  
z uwzględnieniem podziału na płeć 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Skojarzenie miasta n % n % n % 
Z jeziorem Miedwie 75 43,10 20 32,79 95 47,03 
Z miastem zabytków 90 51,72 32 52,46 122 60,4 
Z miastem imprez  
sportowo-rekreacyjnych 2 1,15 3 4,92 5 2,48 
Inne 7 4,02 6 9,84 13 6,44 

Źródło: badania własne. 
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Większość respondentów (rys. 2) deklaruje, że satysfakcjonuje ich dotych-
czasowy sposób spędzania wolnego czasu (63,37%), a 36,63% badanych udzie-
liło negatywnej odpowiedzi. Również w tym przypadku analiza wyników badań 
wykazała, że odpowiedź na pytanie nie zależy od płci badanych (χ2 = 0,618,  
χ2α = 3,841). Szczegółowe dane liczbowe i procentowe zaprezentowano w tabe-
li 2. 
 
 

 

63,37

36,63
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Tak

Nie

% badanych

 
 
Rys. 2. Satysfakcja z dotychczasowego sposobu spędzania czasu wolnego  

Źródło: badania własne. 
 
 

Tabela 2 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych dotyczące satysfakcji  
z dotychczasowego sposobu spędzania czasu wolnego  

z uwzględnieniem podziału na płeć 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Satysfakcja aktywne spędzanie 
czasu wolnego n % n % n % 

Tak 93 61,59 35 68,63 128 63,37 
Nie 58 38,41 16 31,37 74 36,63 

Źródło: badania własne. 
 
 
Ocena dostępności komunikacyjnej umożliwiającej podejmowanie rekre-

acji w Stargardzie Szczecińskim i okolicach (rys. 3) jest w opinii większości 
(56,93%) respondentów dobra (odpowiednio 60,26% kobiet i 47,06% męż-
czyzn), ale spory odsetek badanych nie podziela tego poglądu.  
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Rys. 3. Ocena dostępności komunikacyjnej umożliwiającej podejmowanie rekreacji  

w Stargardzie Szczecińskim i okolicach 

Źródło: badania własne. 
 
 
Wśród badanych tylko 2,48% ogółu respondentów ocenia dostępność ko-

munikacyjną jako bardzo dobrą, ale 56,93 jako dobrą, a aż 18,81% nie ma zda-
nia na ten temat (odpowiednio 18,54% kobiet i 19,61% mężczyzn). Odpowiedź 
na pytanie nie zależała od płci respondentów (χ2 = 3,591, χ2α = 7,815). Szcze-
gółowe dane liczbowe i procentowe zaprezentowano w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych  
dotyczące oceny dostępności komunikacyjnej z uwzględnieniem podziału na płeć 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Ocena dostępności  
komunikacyjnej n % n % n % 

Bardzo dobra 3 1,99 2 3,92 5 2,48 
Dobra 91 60,26 24 47,06 115 56,93 
Zła 29 19,21 15 29,41 44 21,78 
Nie mam zdania 28 18,54 10 19,61 38 18,81 

Źródło: badania własne. 
 
 
Oferta imprez kulturalno-rozrywkowych (rys. 4) jest przez taki sam pro-

cent badanych (44,55%) oceniana jako zadowalająca i zbyt mało ciekawa. Tyl-
ko 1,98% badanych ocenia ją jako bogatą i zróżnicowaną. 
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Rys. 4. Ocena oferty imprez kulturalno-rozrywkowych w Stargardzie Szczecińskim 

Źródło: badania własne. 
 
 
Uzyskane wyniki dwóch kategorii, mimo że są jednakowe pod względem 

ogólnego odsetka, świadczą o tym, że odpowiedź zależała od płci respondentów 
(χ2 = 8,486, χ2α = 7,815). Szczegółowe dane liczbowe i procentowe zaprezen-
towano w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych dotyczące oceny  
oferty imprez kulturalno-rozrywkowych z uwzględnieniem płci 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Oferty imprez  
kulturalno-rozrywkowych n % n % n % 

Bogata i zróżnicowana 2 1,32 2 3,92 4 1,98 
Zadowalająca 72 47,68 18 35,29 90 44,55 
Zbyt mało ciekawych imprez 68 45,03 22 43,14 90 44,55 
Nie mam zdania 9 5,96 9 17,65 18 8,91 

Źródło: badania własne. 
 
 
Dla 47,68% kobiet oferta imprez kulturalno-rozrywkowych jest zadowala-

jąca, ale również spora część respondentek (45,03%) narzeka na zbyt małą ofer-
tę ciekawych imprez. Mężczyźni na ogół (43,14%) stwierdzają, że jest zbyt 
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mało ciekawych imprez, a oferta zadowala 35,29%. Zdania na ten temat nie ma 
8,91% ogółu badanych, czyli 17,65% badanych mężczyzn i 5,96% kobiet. 

Jeśli chodzi o ocenę oferty sportowo-rekreacyjnej Stargardu Szczecińskie-
go (rys. 5), to większość badanych (55,94%) uważa ją za zadowalającą (odpo-
wiednio 54,30% kobiet i 60,78% mężczyzn), niestety 12,38% badanych nie ma 
zdania na ten temat. 
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Rys. 5. Ocena oferty imprez sportowo-rekreacyjnych w Stargardzie Szczecińskim 

Źródło: badania własne. 
 
 
Wśród ankietowanych nauczycieli 30,46% kobiet i 17,65% mężczyzn uważa 

ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych za niezadowalającą, a tylko 4,46% (odpo-
wiednio 3,31% kobiet i 7,84% mężczyzn) za atrakcyjną. Jednak w tym przypadku 
odpowiedź na pytanie nie zależała od płci respondentów (χ2 = 4,444, χ2α = 7,815). 
Szczegółowe dane liczbowe i procentowe zaprezentowano w tabeli 5. 

Analizie poddano również odpowiedź na pytanie, jak w opinii mieszkań-
ców kształtuje się dostępność poszczególnych obiektów sportowo-rekrea-
cyjnych w Stargardzie Szczecińskim i w okolicach jeziora Miedwie (rys. 6). 
Wśród wymienionych obiektów: pływalni, siłowni, klubów fitnessu, lodowiska 
i kortów tenisowych, respondenci w dużym odsetku stwierdzają, że bardzo do-
bry (dla 31,19%) i dobry (dla 50,00%) jest dostęp do pływalni. Również do-
stępność siłowni i klubów fitnessu jest w opinii dużego odsetka (odpowiednio 
35,64% i 34,16%) ankietowanych bardzo dobra i dobra (odpowiednio 37,14%  
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i 35,64%). Spośród wymienionych obiektów najwięcej ankietowanych 
(39,60%) nie ma zdania na temat dostępu do kortów tenisowych. 

 
Tabela 5 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych dotyczące oceny oferty imprez 
sportowo-rekreacyjnych z uwzględnieniem płci 

Kobiety Mężczyźni Ogółem Oferty imprez  
sportowo-rekreacyjnych n % n % n % 

Atrakcyjna 5 3,31 4 7,84 9 4,46 
Zadowalająca 82 54,30 31 60,78 113 55,94 
Niezadowalająca 46 30,46 9 17,65 55 27,23 
Nie mam zdania 18 11,92 7 13,73 25 12,38 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 6. Odpowiedzi ogółu badanych na pytanie o dostępność obiektów (%) 

Źródło: badania własne. 
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Wyniki badań nie potwierdziły, że odpowiedzi na pytania zależały od płci 
respondentów. Pomijając odpowiedzi ankietowanych, którzy nie mają zdania na 
analizowany temat, warto podkreślić, że tylko niewielki odsetek badanych oce-
nia dostępność poszczególnych obiektów jako złą. W tabeli 6 zaprezentowano 
liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi nauczycieli na pytanie o ocenę 
dostępności poszczególnych obiektów sportowo-rekreacyjnych z uwzględnie-
niem płci. 

 
Tabela 6 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych  
dotyczące dostępności do obiektów z uwzględnieniem płci 

Kobiety Mężczyźni Ogółem χ2 Dostępność do obiektów 
n % n % n % χ2α 

bardzo dobra 48 31,79 15 29,41 63 31,19 
dobra 74 49,01 27 52,94 101 50,00 
zła 14 9,27 2 3,92 16 7,92 

Pł
yw

al
ni

e 

nie mam zdania 15 9,93 7 13,73 22 10,89 

2,068 
 

7,815 
bardzo dobra 53 35,10 19 37,25 72 35,64 
dobra 55 36,42 20 39,22 75 37,13 
zła 4 2,65 2 3,92 6 2,97 

Si
ło

w
ni

e 

nie mam zdania 39 25,83 10 19,61 49 24,26 

0,946 
 

7,815 
bardzo dobra 54 35,76 15 29,41 69 34,16 
dobra 58 38,41 14 27,45 72 35,64 
zła 2 1,32 1 1,96 3 1,49 K

lu
by

 
fit

ne
ss

u 

nie mam zdania 37 24,50 21 41,18 58 28,71 

5,530 
 

7,815 
bardzo dobra 35 23,18 9 17,65 44 21,78 
dobra 57 37,75 20 39,22 77 38,12 
zła 7 4,64 5 9,80 12 5,94 

Lo
do

w
is

ka
 

nie mam zdania 52 34,44 17 33,33 69 34,16 

2,285 
 

7,815 
bardzo dobra 23 15,23 5 9,80 28 13,86 
dobra 51 33,77 25 49,02 76 37,62 
zła 14 9,27 4 7,84 18 8,91 K

or
ty

 
te

ni
so

w
e 

nie mam zdania 63 41,72 17 33,33 80 39,6 

3,930 
 

7,815 

Źródło: badania własne. 
 
 
Stargard Szczeciński jest miastem zieleni i licznych parków, które ciągną 

się przez duży obszar miasta, umożliwiając aktywne spędzania czasu wolnego 
na łonie natury. Zapytano respondentów o ich opinię o dostępności ścieżek 
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biegowych, parków i ścieżek rowerowych. Na rysunku 7 przedstawiono odpo-
wiedzi badanych. 

Ocena dostępności parków i ścieżek biegowych nie jest zależna od płci 
(tabela 7) i w ogólnej ocenie nauczycieli jest dla 39,11% dobra, a dla 15,35% 
bardzo dobra. Spora część badanych, bo aż 22,77%, ocenia ją jako złą i tyle 
samo procent badanych nie wypowiada się na ten temat. 
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Rys. 7. Procentowe wartości odpowiedzi badanych na pytanie dotyczące dostępności 

parków, ścieżek rowerowych i biegowych  

Źródło: badania własne. 
 

Tabela 7 

Liczbowe i procentowe wartości odpowiedzi badanych  
dotyczące dostępności do ścieżek rowerowych i biegowych z uwzględnieniem płci 

Kobiety Mężczyźni Ogółem χ2 Dostępność do obiektów 
n % n % n % χ2α 

bardzo dobra 24 15,89 7 13,73 31 15,35 
dobra 52 34,44 20 39,22 72 35,64 
zła 52 34,44 11 21,57 63 31,19 Śc

ie
żk

i 
ro

w
er

ow
e 

nie mam zdania 23 15,23 13 25,49 36 17,82 

4,636 
 

7,815 

bardzo dobra 23 15,23 8 15,69 31 15,35 
dobra 57 37,75 22 43,14 79 39,11 
zła 39 25,83 7 13,73 46 22,77 Pa

rk
i  

i ś
ci

eż
ki

 
bi

eg
ow

e 

nie mam zdania 32 21,19 14 27,45 46 22,77 

3,396 
 

7,815 

Źródło: badania własne. 
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Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to 35,64% respondentów (odpowiednio 
34,44% kobiet i 39,22% mężczyzn) oceniło dostęp do nich jako dobry,  
a 15,35% nawet bardzo dobry, lecz aż 31,19% (odpowiednio 34,44% kobiet  
i 21,57% mężczyzn) badanych nie zgadza się z tym poglądem, twierdząc, że 
dostępność ta jest zła. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że na brak ście-
żek rowerowych narzeka największa liczba badanych. 

Z racji szczególnego położenia Stargardu Szczecińskiego nad rzeką Iną  
i w okolicy jeziora Miedwie zwrócono również uwagę na możliwość podejmo-
wania rekreacyjnie sportów uprawianych na otwartych akwenach.  
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Rys. 8.  Odpowiedzi badanych na pytanie o dostęp do uprawiania form rekreacji 

związanych z otwartymi akwenami (%) 

Źródło: badania własne. 
 
 
Dla niewielkiego odsetka badanych mieszkańców Stargardu Szczecińskie-

go dostęp do rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych jest bardzo dobry 
(żeglarstwa – w opinii 2,48%, kajakarstwa – 2,97%, windsurfingu – 2,48%) 
oraz dobry (odpowiednio żeglarstwa – 16,83%, kajakarstwa – 12,87%, windsur-
fingu – 14,36%). Niestety, przeważająca większość nie ma zdania na ten temat. 
W tym przypadku się okazało, że zarówno kobiety jak i mężczyźni podobnie 
postrzegają omawiane zagadnienia, bo analiza wyników nie wykazała zależno-
ści odpowiedzi od płci (tabela 8). 
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Tabela 8 

Odpowiedzi ogółu badanych na pytanie o dostępność  
uprawiania form rekreacji związanych z otwartymi akwenami wodnymi  

Kobiety Mężczyźni Ogółem χ2 Dostępność do obiektów 
n % n % n % χ2α 

bardzo dobra 2 1,32 3 5,88 5 2,48 
dobra 26 17,22 8 15,69 34 16,83 
zła 21 13,91 8 15,69 29 14,36 Ja

ch
ty

 
że

gl
ar

sk
ie

 

nie mam zdania 102 67,55 32 62,75 134 66,34 

3,469 
 

7,815 

bardzo dobra 4 2,65 2 3,92 6 2,97 
dobra 18 11,92 8 15,69 26 12,87 
zła 21 13,91 6 11,76 27 13,37 K

aj
a-

ka
rs

tw
o 

nie mam zdania 108 71,52 35 68,63 143 70,79 

0,804 
 

7,815 

bardzo dobra 3 1,99 2 3,92 5 2,48 
dobra 22 14,57 7 13,73 29 14,36 
zła 15 9,93 3 5,88 18 8,91 W

in
d-

su
rf

in
g 

nie mam zdania 111 73,51 39 76,47 150 74,26 

1,343 
 

7,815 

Źródło: badania własne. 
 
 
Przeanalizowano również, jakie, zdaniem badanych, należałoby rozwinąć 

formy rekreacji w Stargardzie Szczecińskim i okolicach. Pytanie to było otwar-
te, pozwalające na pełną swobodę wypowiedzi badanych. Na rysunku 9 zapre-
zentowano propozycje badanych (łącznie kobiety i mężczyźni) rozwoju i po-
prawy atrakcyjności rekreacyjnej regionu. 

Najwięcej (43,28%) badanych (43,31% kobiet i 33,33% mężczyzn), nie-
stety, nie ma zdania na ten temat, a wśród proponowanych form zdecydowanie 
większość (21,89%) uważa, że powinno być więcej ścieżek rowerowych (od-
powiednio 19,11% kobiet i 24,56% mężczyzn). 

Dla 8,96% respondentów (7,64% kobiet i 10,53% mężczyzn) na atrakcyj-
ność miasta wpłynie kompleks pływalni (aquapark). Ankietowani (4,48%) 
zwracają uwagę również na potrzebę zbudowania basenu dla dzieci (odpowied-
nio 5,10% kobiet i 1,75% mężczyzn), a dla 6,47% badanych znaczenie ma 
zwiększenie liczby ścieżek biegowych (odpowiednio 5,73% kobiet i 7,02% 
mężczyzn). 
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Rys. 9.  Formy rekreacji, jakie należy rozwinąć, zdaniem respondentów, w Stargardzie 

Szczecińskim i okolicach 

Źródło: badania własne. 
 
 

3.  Dyskusja  

 
Z analizy przedstawionego materiału wynika, że mieszkańcy Stargardu 

Szczecińskiego są świadomi walorów turystycznych swojego miasta. W prowa-
dzonych badaniach większość (60,40%) mieszkańców Stargard Szczeciński 
kojarzy z zabytkami. Potwierdzają to spostrzeżenia  T. Dudy i K. Brzozowskiej 
[2009], którzy w badaniach ankietowych wykazali, że mieszkańcy bardzo do-
brze znają miasto i mają świadomość występowania tu obiektów o najwyższych 
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walorach turystycznych. Wyniki te nie potwierdzają tezy, że mieszkańcy Star-
gardu Szczecińskiego nie mają wystarczającej wiedzy na temat walorów tury-
stycznych swojego miasta [Zenker, 2006]. W niniejszych badaniach wielu re-
spondentom Stargard Szczeciński kojarzy się z oddalonym o 7 km jeziorem 
Miedwie (odpowiednio 43,10% kobiet i 32,79% mężczyzn). Warto podkreślić, 
że w badaniach prowadzonych przez R. Dudę i K. Brzozowską [2009] młodzi 
mieszkańcy miasta (osoby do 25. roku życia) za największą atrakcję uważali 
jezioro Miedwie.  

W ogólnym ujęciu respondenci w większości (63,37%) są usatysfakcjo-
nowani z dotychczasowego sposobu spędzania czasu wolnego. W badaniach 
dotyczących budżetu czasu wolnego podobne spostrzeżenia odnotowali J. Wy-
rzykowski [2000] i K. Klementowski [2000] dla mieszkańców Wrocławia. 

Jednym z istotnych czynników stymulujących rozwój rekreacji w regionie 
jest dostępność komunikacyjna umożliwiająca rekreację. W Stargardzie Szcze-
cińskim i okolicach dostępność komunikacyjna jest w opinii większości respon-
dentów (55,94%) dobra. Transport ma za zadanie zapewnić turystom jak najlep-
szy dostęp do odwiedzanych przez nich miejsc [Kowalczyk, 2000], dlatego, być 
może, nie wszyscy mieszkańcy podzielają powyższą opinię i w 21,78% uważa-
ją, że dostępność komunikacyjna jest zła. Wielu respondentów zwraca uwagę na 
brak ścieżek rowerowych, które są nie tylko potrzebne do rekreacyjnego spę-
dzania czasu wolnego (przejażdżki rowerowe), ale też ułatwiają dostęp do wy-
branych i nieco oddalonych miejsc (np. pobliskie lasy i jeziora). W niniejszych 
badaniach budowa ścieżek rowerowych, aquaparku i basenu dla dzieci uznano 
za najważniejsze formy rekreacji, które należałoby rozwinąć w opinii miesz-
kańców. Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa, nie jest to jedynie problem 
mieszkańców Stargardu Szczecińskiego. Również zwiększenie oferty zajęć na 
basenach pojawiało się wśród odpowiedzi mieszkańców dużych miast, na przy-
kład Wrocławia [Klementowski, 2000]. 

Kolejnym, ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki i re-
kreacji jest stan infrastruktury i różnorodność imprez odbywających się w mie-
ście. K. Kożuchowski [2005] podkreśla, że walory turystyczne regionu są tłem 
dla konkretnych produktów turystycznych, do których mogą należeć między 
innymi imprezy kulturalne i sportowe. Niniejsze badania ukazują, że wśród 
respondentów panuje rozbieżny pogląd, gdyż 44,55% badanych uważa, iż oferta 
imprez kulturalno-rozrywkowych jest zadowalająca, lecz taki sam odsetek re-
spondentów stwierdza, że jest zbyt mało ciekawych imprez. Jeśli chodzi o oce-
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nę oferty sportowo-rekreacyjnej Stargardu Szczecińskiego, to zdecydowana 
większość, bo 60,49%, uważa ją za atrakcyjną i zadowalającą. Porównując ba-
dania oceny infrastruktury w innych regionach, warto zauważyć, że wśród 
mieszkańców Sopotu 57% badanych mieszkańców uważa infrastrukturę za do-
brą i bardzo dobrą, a pozostali nie podzielają tej opinii [Wanagos, 2000]. Ina-
czej przedstawia się ocena oferty rekreacji ruchowej mieszkańców Wrocławia, 
gdyż tylko 16,8% respondentów uważa ją za atrakcyjną i zadowalającą, a aż 
70,9% badanych nie ma zdania na ten temat [Klementowski, 2000]. 

Rodzajem turystyki wypoczynkowej o cechach turystyki kwalifikowanej 
jest między innymi turystyka wodna [Kowalczyk, 2000], ale, niestety, mimo 
walorów przyrodniczych w rejonie Stargardu Szczecińskiego, turystyka ta nie 
jest rozwijana w wystarczającym stopniu. Świadczy o tym fakt, że na temat 
dostępu do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa czy windsurfingu nie ma zdania 
zdecydowana większość badanych. Być może w tym sektorze należałoby po-
szukiwać możliwości rozwoju regionu, chociaż respondenci w niewielkim stop-
niu wskazują na powyższe formy rekreacji jako te, które należałoby rozwinąć 
w mieście. Turystyka związana ze sportami wodnymi jest wymieniana jako 
jedna z form turystyki, która, zdaniem ankietowanych [Duda, Brzozowska, 
2009], mogłaby się rozwijać w Stargardzie Szczecińskim i najbliższych okoli-
cach. Wydaje się mieć to dużą wartość dla uatrakcyjnienia wypoczynku  
weekendowego mieszkańców miasta, podobnie jak wykorzystanie rzek ma zna-
czenie dla wędrówek kajakowych jedno- lub kilkudniowych wśród mieszkań-
ców Wrocławia [Klementowski, 1997] podczas wypoczynku sobotnio-niedziel-
nego i świątecznego. 

 
 

Zakończenie 

 
1. Z przeprowadzonej analizy wynika, że płeć jest czynnikiem różnicują-

cym opinie badanych jedynie na temat atrakcyjności oferty kulturalno-rozryw-
kowej Stargardu Szczecińskiego. Dla 47,68% kobiet oferta imprez kulturalno- 
-rozrywkowych jest zadowalająca, ale również spora część respondentek 
(45,03%) narzeka na zbyt mało proponowanych ciekawych imprez; 43,14% 
mężczyzn stwierdza, że jest zbyt mało ciekawych imprez, a oferta zadowala 
35,29% respondentów. 
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2. Badani nauczyciele w większości (63,37%) są usatysfakcjonowani z do-
tychczasowego sposobu spędzania czasu wolnego. Za zadowalającą ofertą im-
prez sportowo-rekreacyjnych w Stargardzie Szczecińskim opowiada się 55,94% 
ogółu badanych. 

3. Dostępność obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak pływalnia, si-
łownia, kluby fitnessu, lodowiska i korty tenisowe, wielu respondentów uznaje 
za bardzo dobrą i dobrą, jednak w ich opinii niewystarczająca jest infrastruktura 
w zakresie ścieżek rowerowych i biegowych. 

4. Budowę ścieżek rowerowych, aquaparku i basenu dla dzieci uznano za 
najważniejsze formy rekreacji, które zależałoby rozwinąć w Stargardzie Szcze-
cińskim. 

5. Turystyka i rekreacja związane z uprawianiem sportów wodnych nie są 
podejmowane przez większość badanych. Warto więc zwrócić uwagę na moż-
liwość podniesienia atrakcyjności regionu przez rozbudowanie odpowiedniej 
infrastruktury, zapewniającej lepsze wykorzystanie znakomitych walorów przy-
rodniczych środowiska do podejmowania rekreacyjnych form związanych ze 
sportami uprawianymi na akwenach (żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing). 
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THE ATTRACTIVENESS OF STARGARD SZCZECINSKI’S SPORTS,  

RECREATIONAL AND CULTURAL OFFER ACCORDING TO ITS CITIZENS 

 
 

Summary 
 
The aim of this investigation was to find out how Stargard Szczecinski citizens 

assess the city’s sports and recreational offer, and more importantly, what suggestions 
do they have as to which recreational activities should be promoted in Stargard and 
surrounding areas. 

The research was conducted in February 2011 among teachers in Stargard 
Szczecinski. 214 respondents participated. There were 202 questionnaires qualified for 
further investigation, 151 of which were filled in by female respondents (74.75%), and 
51 by male respondents (25.25%). The research method applied in the survey was 
a questionnaire. 

In order to find out if there was any statistical correlation between sex and given 
answers, a chi-square test was used. The results of the research problem’s analysis are 
presented in the form of figures and diagrams. 

The analysis shows that it is only opinions on the attractiveness of Stargard’s 
cultural offer that are correlated with sex. The majority of respondents (63.37%) are 
satisfied with how they usually spend their free time. 55.94% of the teachers find the 
city’s sports and recreational events offer acceptable. As to the accessibility to sports 
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facilities, it is generally assessed to be good or very good. However, many respondents 
complain about the lack of bicycle lanes and running routes. What is also worth 
considering, is how to fully take advantage of the opportunities provided by beautiful 
natural environment and how to increase the general attractiveness of the region by 
investing in infrastructure connected with water sports.  

 
       Translated by Karolina Andrzejewska 
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WAŁCZ MIEJSCEM DO UPRAWIANIA  
TURYSTYKI TERENOWEJ A WIEDZA JEGO MIESZKANEK  

NA TEMAT NORDIC WALKING 
 
 
 

Wstęp 

 
Ziemia wałecka położona jest w południowo-wschodniej części woje-

wództwa zachodniopomorskiego. Pod względem geograficznym kraina ta na-
zywana jest Pojezierzem Wałeckim i tworzy integralną część Pomorza Zachod-
niego. Powiat wałecki już w dwudziestoleciu międzywojennym miał charakter 
miasta wypoczynkowo-turystycznego. Określany był „Perłą Pogranicza”. Przy-
jeżdżali tu miłośnicy przyrody, turystyki pieszej, rowerowej czy kajakowej. Na 
ich potrzeby już wówczas wytyczono wiele szlaków turystycznych. 

Wałcz jest miastem o powierzchni 38 km2, liczy około 28 tys. mieszkań-
ców. Obszar miasta i okolic należy do nielicznych w kraju terenów nieskażo-
nych i niezagrożonych ekologicznie, na co niewątpliwy wpływ ma brak w jego 
okolicach uciążliwego przemysłu oraz dbałość gospodarzy o środowisko natu-
ralne. Atrakcją powiatu są niezaprzeczalnie liczne jeziora, piękne krajobrazy, 
kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie i ciekawie urozmaiconej rzeź-
bie terenu. Wśród jezior na szczególną uwagę zasługują dwa najważniejsze: 
Raduń i Zamkowe [Moje miasto..., 2010]. Brzegi jeziora Raduń zostały połą-
czone mostem wiszącym, który dodaje uroku krajobrazowi podczas wędrówek 
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pieszych i rajdów rowerowych. Obok mostu, wśród okazałych lasów, położony 
jest Centralny Ośrodek Sportu – potocznie zwany „Bukowiną”, gdzie między 
innymi trenują polscy olimpijczycy. Nad tym samym jeziorem usytuowano 
Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji (MOSiR), który jest także doskonałą bazą 
wypadową do wędrówek pieszych, rajdów rowerowych oraz spływów kajako-
wych. Szlaki piesze i rowerowe oplatają z obu stron jezioro Raduń oraz biegną 
aż do wsi letniskowej – Strączno. 

Wałcz jawi się zatem jako wymarzone miejsce do uprawiania sportu i tu-
rystyki. Jedną z prężnie rozwijających się obecnie form rekreacji ruchowej jest 
nordic walking. Wydaje się, że właśnie Wałcz i jego okolice, a więc raczej pła-
ski teren, urozmaicony niewielkimi wzniesieniami, idealnie nadaje się do upra-
wiania tej formy. W związku z tym w artykule najpierw przybliżono ten rodzaj 
aktywności ruchowej, a następnie podjęto próbę oceny wiedzy mieszkanek 
Wałcza na temat nordic walking. 

 
 

1. Materiał i metoda badań 

 
Badania, będące podstawą do rozważań, przeprowadzono w pierwszym 

kwartale 2011 roku. Objęto nimi grupę 30 kobiet w wieku od 18 do 30 lat. 
Wszystkie badane były mieszkankami Wałcza. W badaniu zastosowano kwe-
stionariusz ankiety zawierający 12 pytań. Dotyczyły one wiedzy respondentek 
na temat nordic walking. 

Informacje o tej formy ruchowej zaczerpnięto z materiałów szkoleniowych 
instruktora nordic walking (dalej NW) oraz Konwencji Instruktorów i Entuzja-
stów NW, w której uczestniczyli autorzy artykułu. Źródłem informacji były też 
inne publikacje oraz informacje zawarte na stronach internetowych oraz wy-
wiady przeprowadzone z uczestnikami szkoleń. 

 
 

2. Wyniki badań 

 
2.1. Nordic walking 
 
Nordic walking wymyślono w latach 20. XX wieku. Pionierami tego kie-

runku byli fińscy narciarze biegowi, którzy w sezonie letnim, chcąc przygoto-
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wać się do zimowych startów, bardzo intensywnie maszerowali i biegali z kija-
mi. Początkowo używano kijków do biegów narciarskich lub zjazdów, były one 
jednak zbyt długie i nie zawsze wytrzymywały uderzenia przy kontakcie z zie-
mią. Warto wspomnieć, że narciarze biegowi do dziś wykorzystują marsze 
i biegi z kijami jako formę intensywnego treningu. Coraz częściej jest to też 
element treningu zawodników z innych dyscyplin, na przykład wioślarzy. 

Próby wypromowania nordic walking poza „narciarskie środowisko spor-
towców” podjęto w latach 1980–1990. W roku 1988 Amerykanin, Tom Rutlin, 
opracował technikę marszu z kijami, a 4 lata później wydał książkę Spacer 
z kijami, gdzie po raz pierwszy przedstawił różnice między marszem z kijami 
i bez ich użycia.  

Nazwa „nordic walking” pojawiła się w Finlandii w 1997 roku, kiedy to 
firma Exel zaprojektowała pierwsze kijki, w których zastosowano specjalny 
rodzaj paska, który pozwala na daleki wymach ramion do tyłu z jednoczesnym 
otwarciem dłoni. Od roku 2000 zaczęto przygotowywać systemy szkoleń in-
struktorskich – najpierw firma Exel, a później firma Leki, która również produ-
kuje typowe kijki do nordic walking. W Polsce instytucje szkoleniowe roz-
poczęły swoją działalność w 2003 roku, a liczba entuzjastów i instruktorów  
tej formy ruchu cały czas rośnie, zarówno w naszym kraju, jak i Europie  
[Neureuther, Mittermaier, 2010]. 

Nordic walking opiera się na naturalnym marszu, dzięki czemu, szczegól-
nie w pierwszej fazie nauczania, jest to forma prosta do opanowania. W trud-
niejszych technikach są jednak elementy, które wymagają większej siły oraz 
lepszej koordynacji i sprawiają ćwiczącym problemy. W zależności od inten-
sywności marszu można wyróżnić następujące techniki nordic walking: 

a) zdrowotną – stosowaną między innymi w profilaktyce i rekonwale-
scencji, a więc przeznaczoną dla osób po przebytych urazach, które 
traktują nordic walking jako dobrą rehabilitację; 

b) fitness – poprawiającą kondycję i sylwetkę; na tym etapie trenuje się 
głównie wytrzymałość, a decydującą rolę oprócz poprawnej techniki 
odgrywa częstotliwość i systematyka marszów; 

c) sportową – będącą formą treningu ogólnorozwojowego; wprowadza 
się tu bieganie, skoki, wchodzenie i schodzenie po stromych zboczach 
czy jazdę na rolkach specjalnie przystosowanych do kijków. 

Należy również wspomnieć o zaletach i zdrowotnych aspektach uprawia-
nia opisywanej formy ruchu. Wpływ na popularność nordic walking ma na 
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pewno jego uniwersalność, dostępność dla każdej grupy wieku, możliwość 
uprawiania go o każdej porze roku czy łatwość opanowania techniki podstawo-
wej [Arem, 2008]. Niewiele jest form aktywności ruchowej, podczas której 
można swobodnie rozmawiać ze współćwiczącym, co z kolei będzie wpływać 
na poprawienie nastroju ćwiczącego.  

Nordic walking różni się od „zwykłego” marszu przede wszystkim tym, że 
odciąża stawy kończyn dolnych i kręgosłupa aż o 5 kg na każdy krok. Maszeru-
jący z kijkami efektywniej obniża spoczynkowe ciśnienie krwi i pobudza  
aktywność pompy mięśniowo-naczyniowej kończyn górnych i dolnych. Pod-
czas takiego treningu tętno jest wyższe o około 15 uderzeń na minutę, wzrasta 
również wydatek energetyczny (do 30%). Prawidłowo opanowana technika 
pozwala na zaangażowanie do wysiłku około 90% mięśni. W związku z tym, na 
poziomie podstawowym formę tę uprawiać mogą osoby starsze z dolegliwo-
ściami wykluczającymi intensywne ćwiczenia, chorujący na cukrzycę, osoby po 
urazach, z chorobami układu krwionośnego, z nadwagą czy kobiety w ciąży 
[Praman, 2005; Kocur, Wilk, 2006]. 

 
 2.2. Wiedza mieszkanek Wałcza na temat nordic walking 

 
Poniżej przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat wiedzy 

mieszkanek Wałcza o nordic walking. Na wstępie zapytano ankietowane kobie-
ty o znajomość nazwy nordic walking. Jak wynika z wykresu 1, aż 10 % bada-
nych nigdy nie słyszało o tej formie ruchu.  
 

 
 
Wykres 1. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy słyszała Pani  

o nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
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Zadowalający jest natomiast fakt, że wszystkie badane mieszkanki Wałcza 
prawidłowo skojarzyły nordic walking z marszem przy użyciu kijków (wy- 
kres 2). 
 

 
 
Wykres 2. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Z czym kojarzy się Pani 

nazwa nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
 
  
Największa grupa kobiet – ponad 40%, dowiedziała się o opisywanej for-

mie ruchu z telewizji, Internetu i prasy. Nieco mniejszy odsetek badanych (oko-
ło 30 %) usłyszało o nordic walking od znajomych oraz spotkało się z tą formą, 
obserwując osoby maszerujące z kijkami (wykres 3). 
 

 
 
Wykres 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Gdzie po raz pierwszy 

usłyszała Pani nazwę nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
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Prawie wszystkie ankietowane zdawały sobie sprawę z faktu, że przy 
uprawianiu nordic walking wiek nie odgrywa zasadniczej roli i że może on być 
uprawiany zarówno przez osoby starsze jak i dzieci (wykres 4). 
 

 
 
Wykres 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy według Pani dzieci  

i osoby po 70. roku życia mogą uprawiać nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
 
Nieco podzielone były zdania badanych kobiet na temat konieczności 

uczenia się techniki marszu z instruktorem. Połowa ankietowanych uważała, że 
jest to konieczne, 30% twierdziło, że „pierwszych kroków z kijkami” można 
nauczyć się samodzielnie, a 20% nie miało określonego zdania na ten temat 
(wykres 5). 
 

 
 
Wykres 5.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy podczas stawiania 

pierwszych kroków z nordic walking należy korzystać z pomocy 
instruktora? 

Źródło: badania własne. 
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Kolejne pytania dotyczyły niezbędnego sprzętu, jaki powinien być używa-
ny w opisywanej formie ruchu. Jak wynika z wykresu 6, ponad 80% badanych 
słusznie uważało, że kijki muszą być umiejętnie dopasowane do wysokości 
ciała ćwiczącego.  

Zdecydowanie mniejszy odsetek ankietowanych (około 7%) uważał, że 
wysokość kijków nie ma znaczenia dla opanowania poprawnej techniki marszu. 
 

 
 
Wykres 6. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy kijki używane 

podczas marszu muszą być odpowiednio dobrane do wysokości ciała?” 

Źródło: badania własne. 
 
 
Tak jednoznaczne odpowiedzi nie pojawiły się w przypadku zapytania 

o prawidłowy dobór obuwia i stroju do nordic walking. Tylko niewiele, 37%, 
badanych kobiet zdecydowanie twierdziło, że „profesjonalny” strój i obuwie są 
niezbędne do bezpiecznegp uprawiania nordic walking. Ponad 40% ankietowa-
nych uważało, że taki sprzęt jest raczej potrzebny, a 20%, że nie jest to ko-
nieczne (wykres 7). 

Respondentki wyraziły też swoje zdanie na temat popularności nordic 
walking. Największa procentowo grupa (ponad 40%) twierdziła, że dostępność 
tej formy ruchu dla osób w różnym wieku ma decydujące znaczenie w badanej 
kwestii. Ponad 26% za największą zaletę tej formy rekreacji ruchowej uznało 
możliwość uprawiania jej w towarzystwie. Mniejszy odsetek (odpowiednio 
16% i 13%) stwierdził, że łatwa technika i tani sprzęt decydują o popularności 
marszu z kijkami (wykres 8). 
 



624 K. Kotarska, A. Drohomirecka, K. Wilk, P. Eider, J. Eider 

 

 
 
Wykres 7. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy w nordic walking  

ma znaczenie dobór obuwia i stroju sportowego?” 

Źródło: badania własne. 
  
 

 
 

Wykres 8.  Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Jakie zalety, Pani 
zdaniem, decydują o popularności nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
 
 
Jak wynika z wykresu 9, tylko 60% ankietowanych zdawało sobie sprawę 

z faktu, że w nordic walking występują określone techniki marszu.  
Połowa badanych uważała, że w tej odbieranej przez większość ludzi jako 

łatwej formie ruchu można doznać kontuzji. Z kolei prawie 37% respondentek 
twierdziło, że trening z kijkami nie jest raczej kontuzjogenny (wykres 10). 
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Wykres 9. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy, Pani zdaniem,  

w nordic walking występuje określona technika marszu, na przykład 
sportowa i rekreacyjna?” 

Źródło: badania własne. 
 
 

 
Wykres 10. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Czy, Pani zdaniem, 

podczas uprawiania nordic walking można doznać kontuzji?”  

Źródło: badania własne. 
 
 
Jedno z ostatnich pytań dotyczyło najważniejszego celu, jaki „przyświe-

całby” ankietowanym, gdyby zdecydowały się na systematyczne uprawianie 
nordic walking. Zdania w tej kwestii były podzielone, a odpowiedzi „rozłożyły 
się” w miarę równomiernie. Respondentki wskazywały najpierw na możliwość 
ruchu na świeżym powietrzu, poprawę kondycji fizycznej, spalanie tkanki 
tłuszczowej, polepszenie samopoczucia czy wreszcie po prostu aktywne spę-
dzanie wolnego czasu (wykres 11). 
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Wykres 11. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Jaki cel byłby dla Pani 
najważniejszy, gdyby zaczęła Pani uprawiać nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
 
 
Na koniec badane mieszkanki Wałcza wypowiedziały się na temat miejsca, 

gdzie według nich można uprawiać nordic walking. Połowa słusznie zauważyła, 
że marsz z kijkami może się odbywać prawie wszędzie, a więc na przykład 
w lesie, w parku, nad morzem czy w górach. Mniejszy odsetek wybrał jako 
prawidłową odpowiedź tylko jedną z powyższych możliwości (wykres 12). 
 
 

 
 
Wykres 12. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: „Gdzie, Pani zdaniem, 

można uprawiać nordic walking?” 

Źródło: badania własne. 
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3. Omówienie 

 
Ogólna charakterystyka nordic walking w pierwszej części artykułu miała 

na celu przede wszystkim ukazanie zdrowotnych aspektów tej formy ruchu. 
Zamysłem autorów było też przekonanie czytelnika o korzyściach, jakie niesie 
ze sobą uprawianie nordic walking. Starano się również obalić dość powszech-
nie panującą opinię, że marsz z kijkami jest niezwykle prostą formą rekreacji 
i nie wymaga opanowania określonej techniki. 

Ankietowane mieszkanki Wałcza miały raczej dobrą wiedzę na ten temat. 
Wszystkie badane prawidłowo kojarzyły nazwę nordic walking oraz zapropo-
nowałyby tę formę ludziom w różnym wieku. Liczny też odsetek badanych, bo 
ponad 80%, zdawał sobie sprawę z konieczności dopasowywania kijków do 
wzrostu osoby maszerującej. Zgodnie z przybliżoną powyżej opinią, połowa 
badanych kobiet zakładała, że prawidłowa technika nordic walking jest bardzo 
prosta i można jej się nauczyć samodzielnie. Taka sama liczbowo grupa trafnie 
uważała, że tę formę ruchu można uprawiać na różnych terenach, na przykład 
w lesie, parku, nad morzem czy w górach. Za największą zaletę nordic walking 
badane uznały możliwość uprawiania go niezależnie od wieku. 

Przedstawione opinie mieszkanek Wałcza pozwalają mieć nadzieję, że sta-
łyby się one propagatorkami tej dyscypliny w swoim mieście. W tym celu na 
wstępie artykułu ukazano ogromne walory turystyczno-rekreacyjne Wałcza oraz 
warunki sprzyjające uprawianiu tej formy ukształtowanie terenu. Mając na uwa-
dze atrakcyjny i przepiękny krajobraz podczas pieszych wędrówek, Wałcz 
i jego okolice stają się idealnym miejscem do uprawiania nordic walking. 

 
 

Zakończenie 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań (o charakterze pilotażowym) 

sformułowano następujące, najważniejsze spostrzeżenia: 
1. Nordic walking to przyjemna, prozdrowotna forma rekreacji ruchowej 

dla osób w różnym wieku. 
2. Wiedza mieszkanek Wałcza na temat nordic walking jest zadowalająca. 
3. Pozytywne opinie ankietowanych na temat tej formy ruchu pozwalają 

mieć nadzieję na propagowanie przez nie nordic walking w miejscu zamieszka-
nia. 
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4. Wałcz i jego okolice to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, 
a szczególnie nordic walking. 
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WAŁCZ A PLACE FOR CROSS COUNTRY TOURISM  

AND KNOWLEGE OF ITS FEMALE INHABITANTS  

ABOUT NORDIC WALKING 

 

 
Summary 

 
Wałcz is a city of a leisure and tourism. It is visited by nature lovers and 

enthusiasts of hiking, biking or canoeing. Numerous tourist trails have been established 
for this reason. One of rapidly growing forms of physical recreation is Nordic walking. 
It seems that Wałcz and its surroundings, a rather flat terrain with a few small hills, is 
ideal for this form of physical activity. 

The beginning of this paper concentrates on this type of physical activity, 
followed by an attempt to assess the knowledge of Wałcz residents about Nordic 
walking.  

Nordic Walking is marching at an even pace and at the same time supporting 
oneself by applying force to the poles with each stride at a certain angle. The 
poles are similar to those used in cross-country skiing. Systematic walking with poles 
gives a vast improvement of body’s overall health condition, whereas moderate exercise 
is recommended for the prevention of osteoporosis, cardiovascular disease or weight 
loss.  
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The main advantage of Nordic Walking is its simplicity and low body burden. 
Research for this paper was carried out in the first quarter of 2011. It involved a group 
of 30 women aged 18 to 30. All of them were residents of Wałcz. The study used 
a survey containing 12 questions regarding their knowledge about Nordic Walking.  

The examined women had good knowledge about Nordic walking, they properly 
associated the name with the activity. They would also recommend this form of 
recreation to other people of various ages. Over 80% of them knew about the necessity 
of adjusting the pole length to the person’s height. 

Half of the examined women assumed that the correct technique of Nordic 
walking was very simple, could be self-taught, and that this form of physical activity 
could be carried out in almost every environment, regardless of terrain. One of the 
greatest advantages of Nordic walking was the fact that it could be carried out 
regardless of age. 

Opinions expressed by the female residents of Wałcz suggest that they would 
promote this discipline. 

 
Translated by Marcin Kwiatkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



630 K. Kotarska, A. Drohomirecka, K. Wilk, P. Eider, J. Eider 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 690                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG  NR 79                 2011 
 
 

 
 

Łukasz Gniot 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 

 
 
 

KWALIFIKACJE CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WAŁCZU 

 
 
 

Wstęp 

 
Zadaniem i misją nauczycieli jest kształtowanie człowieka. Jest to nie-

zmiernie ważny obowiązek postawiony przed pedagogami. To oni w dużym 
stopniu kształtują postać i osobowość ludzi przez cały okres swojej edukacji. 
Wszyscy nauczyciele powinni funkcjonować w sposób zintegrowany, pomimo 
wielu specjalności przedmiotowych.  

Skupiając się na nauczycielach wychowania fizycznego, należy stwierdzić, 
że ich zadaniem jest wskazywanie ścieżek prowadzących do harmonijnego roz-
woju intelektualnego i fizycznego organizmu. Skuteczność osiągnięcia tego 
celu jest zależna od wielu czynników. Jednym z głównych jest z pewnością 
stopień wykwalifikowania i doświadczenia pracowników dydaktycznych pla-
cówek oświatowych. Popatrzmy więc jak to jest w Wałczu, mieście położonym 
w województwie zachodniopomorskim. Miasto liczy obecnie 26,3 tys. miesz-
kańców. Mimo że jest to stosunkowo niewielki ośrodek miejski, należy go 
uznać za miasto sportu i rekreacji. Znajduje się tu 12 placówek dydaktycznych, 
w tym trzy szkoły podstawowe, pięć gimnazjów, pięć szkół ponadgimnazjal-
nych, trzy uczelnie wyższe. Zgodnie z aktualnymi trendami oraz potrzebami 
gospodarczymi i społecznymi, w Wałczu, tak jak w całym kraju, zmieniają się 
i poszerzają oferty szkół, jeśli chodzi o kierunki i profile nauki. 
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1. Cel  

 
Przedmiotem artykułu jest analiza badawcza i uzyskanie informacji o kwa-

lifikacjach zawodowych i sposobach ich osiągania, a także o doświadczeniach 
zawodowych, wykształceniu, planach rozwojowych, podejmowaniu wysiłku 
fizycznego przez nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w Wałczu. 
Celem artykułu jest przedstawienie lokalnej społeczności, władzom oświato-
wym i osobom zainteresowanym tego zagadnienia przez 

– charakterystykę nauczyciela wychowania fizycznego,  
– umiejętności i wiadomości z zakresu sportu i rekreacji oraz wychowa-

nia prozdrowotnego, 
– poznanie planów i przeszkód w procesie rozwijania warsztatu pracy. 
 
 

2. Materiały i metody badań 

 
Materiałem badawczym jest środowisko nauczycieli wychowania fizycz-

nego, którzy obecnie są zatrudnieni w wałeckich szkołach podstawowych, gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Badaniami objęto 27 pedagogów. Są to 
osoby, które wyraziły zgodę na wypełnienie ankiety. 

Badania przeprowadzono na podstawie ankiety utworzonej przez autora na 
potrzeby artykułu. Ankieta składała się z 20 pytań wymagających zaznaczenia 
odpowiedzi bądź jej wpisania. Pytania dotyczyły awansu zawodowego nauczy-
cieli, stażu pracy, wykształcenia, dodatkowych uprawnień oraz ich przydatno-
ści, planach rozwojowych, podejmowania aktywności fizycznej, prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych.  

Dane dotyczące pracowników dydaktycznych opracowano na dzień  
17 maja 2011 roku, przestrzegając zasady anonimowości. 
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3. Zestawienie i analiza zebranych informacji 

 
Tabela 1 

Charakterystyka nauczycieli wychowania fizycznego  
ze względu na wiek, pracę, wykształcenie 

1 2 3 4 5 6 
Liczba po-
rządkowa 
nauczy-

cieli 

Wiek 
w 

latach 

Stopień 
awansu 
zawo-

dowego 

Staż 
pracy 

w latach 

Wy-
kształ-
cenie 
średnie 

Wykształcenie wyższe 

1.  32 M 7 T AWFiS Gdańsk 
2.  43 D 20 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
3.  44 D 23 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
4.  35 D 12 LO AWFiS Gdańsk 
5.  40 D 17 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
6.  38 D 16 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
7.  30 K 5 LO IKF Szczecin 
8.  25 S 1 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
9.  31 K 6 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
10.  45 M 25 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
11.  44 D 22 SP IKF Szczecin 
12.  53 D 30 SP AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
13.  31 M 7 LO IKF Szczecin 
14.  46 D 22 LO AWFiS Gdańsk 
15.  44 M 18 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
16.  38 D 14 LO AWF Poznań 
17.  38 K 6 T AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
18.  50 D 27 LO AWF Poznań 
19.  41 D 18 LO AWF BiałaPodlaska 
20.  30 M 6 T AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
21.  27 K 3 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
22.  33 M 10 T AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
23.  50 M 26 LO AWF Warszawa 
24.  31 K 6 T IKF Szczecin 
25.  41 D 18 LO AWF Poznań ZWKF Gorzów Wlkp. 
26.  51 M 27 LO AWF Wrocław 
27.  40 K 7 LO AWFiS Gdańsk 

Kolumna 3: S – nauczyciel-stażysta, K – nauczyciel kontraktowy, M – nauczyciel mianowany,  
D – nauczyciel dyplomowany. 
Kolumna 5: LO – liceum ogólnokształcące, T – technikum, SP – studium pedagogiczne. 
Kolumna 6: IKF – Instytut Kultury Fizycznej, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, 
AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, ZWKF – Zamiejscowy Wydział Kultury 
Fizycznej. 

Źródło: badania własne. 
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Z analizy tabeli 1 wynika, że średnia arytmetyczna wieku wałeckich na-
uczycieli wychowania fizycznego wynosi w przybliżeniu 39 lat.  

W kolumnie 3 tabeli przedstawiono stopień awansu zawodowego według 
Ministerstwa Edukacji Narodowej: 44,4% nauczycieli wychowania fizycznego 
w Wałczu stanowią pedagodzy dyplomowani, 29,6% – mianowani, 22,3% – 
kontraktowi, 3,7% – stażyści. 

Kolejny czynnik ukazujący doświadczenie w pracy, przedstawiony w ko-
lumnie 4, to staż pracy podany w latach. Z obliczeń wynika, że wałeccy dydak-
tycy średnio pracują w zawodzie wychowawcy fizycznego 14,8 roku. 

Przyglądając się wykształceniu średniemu i wyższemu nauczycieli wy-
chowania fizycznego pracujących w Wałczu, można zauważyć, że 74,1% ukoń-
czyło licea ogólnokształcące, a pozostali mają wykształcenie techniczne bądź są 
absolwentami studium pedagogicznego. Biorąc pod uwagę wykształcenie wyż-
sze, można stwierdzić, że 85,2% pedagogów to absolwenci Akademii Wycho-
wania Fizycznego, a pozostali – Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Spośród absolwentów AWF najpopularniejsza jest Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy 
Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Gorzowscy pedagodzy stanowią 
51,8% wszystkich nauczycieli biorących udział w badaniach.  

 
Tabela 2 

Charakterystyka nauczycieli wychowania fizycznego  
ze względu na liczbę i przydatność specjalizacji oraz planów rozwojowych  

1 2 3 4 5 6 
Liczba specjalizacji instruktor-

skich i trenerskich 
Licz-

ba 
po-

rząd-
kowa 
na-

uczy- 
cieli 

zdoby- 
tych  

w czasie 
studiów 

zdoby- 
tych po 
studiach 

plano-
wa- 

nych do 
zdoby-

cia 

Najbardziej 
przydatne 

specjalizacje 
instruktor-

skie i trener-
skie według 
nauczycieli 

Czy koszty 
stoją  

na prze-
szkodzie  
w podno-

szeniu 
kwalifika-

cji? 

Czy na-
uczyciel 

podnosiłby 
kwalifika-
cje bez-
płatnie? 

Czy nauczy-
ciel brał 
udział  

w bezpłat-
nym progra-
mie podno-

szenia kwali-
fikacji odby-
wającym się 
w Wałczu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  2 0 1 PN Nie Tak Nie 
2.  2 1 5 PS Tak Tak Tak 
3.  1 0 0 PN Tak Tak Nie 
4.  0 0 1 – Nie Tak Nie 
5.  1 5 1 PŁ Tak Tak Nie 
6.  2 6 2 PN Nie Tak Nie 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7.  1 1 1 PN Tak Tak Tak 
8.  3 1 1 K Tak Tak Tak 
9.  2 3 3 F Tak Tak Tak 
10.  0 2 1 GK Tak Tak Tak 
11.  0 2 1 PS Nie Tak Tak 
12.  1 1 0 GK Nie Tak Nie 
13.  1 2 6 PS Tak Tak Nie 
14.  0 1 0 LA Nie Tak Nie 
15.  3 1 1 PS Nie Tak Tak 
16.  2 0 5 PR Tak Tak Nie 
17.  2 1 1 PŁ Nie Tak Nie 
18.  8 2 0 PK Nie Tak Nie 
19.  0 3 1 PS Tak Tak Nie 
20.  1 0 1 PN Tak Tak Nie 
21.  1 0 1 PŁ Nie Tak Nie 
22.  1 1 0 PN Tak Tak Tak 
23.  0 1 0 NW Tak Tak Nie 
24.  2 2 2 F Tak Tak Nie 
25.  6 1 1 PS Tak Tak Tak 
26.  1 0 0 – Tak Tak Nie 
27.  0 0 1 – Tak Tak Nie 

Kolumna 3: PN – piłka nożna, PK – piłka koszykowa, PR – piłka ręczna, PS – piłka siatkowa,  
PŁ – pływanie, LA – lekka atletyka, GK – gimnastyka korekcyjna, K – kulturystyka, F – fitness, 
NW – nordic walking. 
Źródło: badania własne. 

 
 
W tabeli 2 przedstawiono informacje na temat specjalizacji instruktorskich 

i trenerskich zdobytych bądź planowanych do zdobycia, ich przydatności  
w  codziennej pracy, przeszkód finansowych lub braku czasu w dalszym rozwo-
ju zawodowym. 

Analizując kolumnę 2, można zauważyć, że nauczyciele wychowania fi-
zycznego pracujący w Wałczu zdobyli średnio: 

– 1,6 specjalizacji instruktorskich i trenerskich podczas edukacji na stu-
diach,  

– 1,4 specjalizacji instruktorskich i trenerskich po ukończeniu edukacji 
na studiach, a także planują zdobyć 1,4 specjalizacji instruktorskich 
i trenerskich. 

W kolumnie 3 przedstawiono zdanie wałeckich dydaktyków wychowania 
fizycznego na temat przydatności specjalizacji instruktorskich i trenerskich 
w zależności od wybranej dyscypliny sportu. Najbardziej przydatne specjaliza-
cje w pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i ponadgimnazjalnych to piłka nożna i piłka siatkowa, które jedna-
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kowo uzyskały 22,2% głosów dydaktyków, pływanie – 11,1%, gimnastyka 
korekcyjna i fitness – 7,4%, kulturystyka, lekka atletyka, piłka ręczna, piłka 
koszykowa, nordic walking – 3,7%. 

Spośród 27 przebadanych nauczycieli 17 (63%) stwierdziło, że ich sytua-
cja materialna nie pozwala na dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
Dla pozostałych pedagogów koszty związane z dalszym rozwojem zawodowym 
nie są większym problemem. Nauczyciele jednogłośnie powiedzieli, że chętnie 
braliby udział w kursach podnoszących ich umiejętności, przydatnych w pracy 
codziennej, lecz pod warunkiem, że byłyby one bezpłatne.  

Następne pytania dotyczyły udziału dydaktyków wałeckich w Ogólno-
polskim programie kształcenia kadr sportowych, który między innymi jest pro-
wadzony przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
w Wałczu i, co ważne, jest bezpłatny. Aż 66,6%  pedagogów nie brało udziału 
w tym programie. Pozostała część skorzystała z szansy podniesienia kwalifika-
cji zawodowych bez nakładów własnych.  

   
Tabela 3 

Charakterystyka nauczycieli wychowania fizycznego  
ze względu na podejmowaną przez nich formę aktywności fizycznej 

1 2 3 4 5 
Liczba po-
rządkowa 

nauczycieli 

Czy nauczyciel 
trenował lub 
trenuje którąś  
z dyscyplin 

sportu? 

Jaką dyscyplinę 
sportu trenował 

lub trenuje  
nauczyciel? 

Czy nauczyciel 
podejmuje 
aktywność 
fizyczną  

poza pracą? 

Ile razy w tygo-
dniu nauczyciel 

podejmuje  
aktywność  
fizyczną  

poza pracą? 
1 2 3 4 5 

1.  Tak PN Tak 3 
2.  Tak LA Tak x > 3 
3.  Tak PN Tak x > 3 
4.  Tak KA Tak x > 3 
5.  Tak PN Tak 2 
6.  Tak GSiA Tak x > 3 
7.  Tak PN Tak 3 
8.  Tak PK Tak x > 3 
9.  Nie – Tak x > 3 
10.  Tak KA Tak 2 
11.  Tak LA Tak x > 3 
12.  Tak KA Tak 2 
13.  Tak PK Tak 3 
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1 2 3 4 5 

14.  Tak LA Tak x > 3 
15.  Tak PS Tak x > 3 
16.  Tak PŁ Tak 3 
17.  Nie – Tak 3 
18.  Tak PK Tak x > 3 
19.  Tak GSiA Tak x > 3 
20.  Tak PN Tak 2 
21.  Tak KA Tak 2 
22.  Tak PN Tak x > 3 
23.  Tak GSiA Tak 2 
24.  Nie – Tak x > 3 
25.  Tak KA Tak 2 
26.  Tak KA Tak x > 3 
27.  Tak K Tak x > 3 

Kolumna 3: PN – piłka nożna, PK – piłka koszykowa, PS – piłka siatkowa, PŁ – pływanie,  
LA – lekka atletyka, K – kulturystyka, KA – kajakarstwo, GSiA – gimnastyka sportowa i akroba-
tyka. 
Kolumna 5: 1 – raz w tygodniu, 2 – dwa razy w tygodniu, 3 – trzy razy w tygodniu, x > 3 – wię-
cej niż trzy razy w tygodniu. 

Źródło: badania własne. 
 
 
Z analizy tabeli 3 wynika, że 24 z 27 nauczycieli podejmowało bądź nadal 

podejmuje regularne treningi różnych dyscyplin sportu, co stanowi 88,9% osób 
biorących udział w badaniach. Najczęściej nauczyciele uprawiają następujące 
dyscypliny sportu: piłkę nożną i kajakarstwo po 22,2%. Kolejne sporty według 
popularności wśród wałeckich dydaktyków to piłka koszykowa, lekka atletyka, 
gimnastyka sportowa i akrobatyka, które mają po 11,1%; 3,7% uzyskały takie 
dyscypliny, jak piłka siatkowa, pływanie i kulturystyka. 

Z pewnością zadowalające jest, że wszyscy nauczyciele pracujący w Wał-
czu, którzy wypełnili ankietę, podejmują aktywność fizyczną poza pracą w po-
staci spacerów, biegów, jazdy rowerem, gier zespołowych i indywidualnych 
oraz innych form ruchu rekreacyjno-sportowego. Na pytanie, jak często peda-
godzy podejmują aktywność fizyczną poza pracą, większość, bo aż 55,6%, od-
powiedziała, że więcej niż 3 razy w tygodniu; 18,5%, że 3 razy w tygodniu 
wykonuje ćwiczenia rekreacyjno-sportowe. Reszta badanej populacji, czyli 
25,9%, podejmuje aktywność fizyczną poza szkołą 2 razy w tygodniu. 
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Zakończenie 

 
Uzyskane wyniki badań oraz ich analiza pozwalają na sformułowanie na-

stępujących wniosków: 
1. Nauczyciel wychowania fizycznego pracujący w Wałczu jest w średnim 

wieku – w przybliżeniu ma 39 lat i około 15-letni staż pracy w placówkach 
dydaktycznych. Przeważnie jest absolwentem liceum ogólnokształcącego, a je-
żeli chodzi o wykształcenie wyższe, to kończył Akademię Wychowania Fi-
zycznego. 

2. Wałecki pedagog kształcący dzieci i młodzież z przedmiotu wychowa-
nie fizyczne ma średnio 3 specjalizacje instruktorskie bądź trenerskie, a w pla-
nach życiowych dalszy rozwój zawodowy. 

3. Wszyscy nauczyciele chętnie podnosiliby bezpłatnie kwalifikacje za-
wodowe, lecz tylko 33,4% z nich w rzeczywistości skorzystało z Ogólnopol-
skiego programu kształcenia kadr sportowych, który był darmowy i odbywał 
się w Wałczu. 

4. Dydaktyk zatrudniony w Wałczu trenował bądź trenuje wybraną dyscy-
plinę sportu. Podejmuje aktywność fizyczną poza pracą, na ogół częściej niż 
3 razy w tygodniu, co jest ważnym elementem budowania autorytetu wśród 
uczniów oraz przekazywania im prozdrowotnych nawyków.   

Poziom przygotowania i kwalifikacji wałeckich nauczycieli wychowania 
fizycznego jest wysoki i daje nadzieję na prowadzenie prawidłowego procesu 
edukacji oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Należy zwrócić 
uwagę na wysoki procent nauczycieli dyplomowanych i mianowanych, którzy 
mają bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Wałeckie placówki oświatowe mają bogatą infrastrukturę sportowo-rekrea-
cyjną, więc wydawałoby się, że należy inwestować w kwalifikacje pracowni-
ków szkół w celu jak najlepszego wykorzystania obiektów należących do szkół. 
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QUALIFIKATIONEN DER BERUFSTÄTIGEN SPORTLEHRER IN WAŁCZ 

 
 

Zusammenfassung 
 
Ziel der Arbeit ist die Untersuchungsanalyse und Weitergabe der Informationen, 

die sich an die Berufsqualifikationen, Gewinnungsmethode von diesen, Berufserfah-
rung, Ausbildung, Entwicklungspläne und der Annahme der Körperanstrengung durch 
die Sportlehrer in Wałcz  betreffen.  

Das Forschungsmaterial ist der Kreis der Sportlehrer, die heutzutage in der 
wałczer Schulen tätig sind. Die Forschung erfolgte dank einer durch den Autor zusam-
mengestellten für den Artikelgebrauch Umfrage. Die Fragen betreffen sich an: Beförde-
rung der Lehrer, Dauer der Berufstätigkeit, Ausbildung, zusätzlichen Berechtigungen 
und Nützlichkeit von diesen, Entwicklungspläne, Annahme der Körperanstrengung und 
Leitung der Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts.  

Die Untersuchungsergebnisse und ihre Analyse lassen folgende Schlussfolgerun-
gen ziehen. Der in Wałcz arbeitende Sportlehrer  ist im mittleren Alter (ca. 39 Jahre alt) 
und arbeitet bei der Schule seit ca. 15 Jahren. Meistens hat er eine allgemeinbildende 
Oberschule und eine Sporthochschule abgeschlossen. Er hat meist drei Instruktoren- 
oder Trainerspezialisierungen und will sich weiterbilden. Alle Lehrer möchten gerne 
ihre Berufsqualifikationen kostenlos steigern, aber nur 33,4% von ihnen hat an dem 
„Gesamtpolnischen Programm der Bildung des Sportpersonals“ teilgenommen. Der 
Programm ist kostenlos und findet in Wałcz statt. Der Didaktiker nimmt die  Körperan-
strengung meistens häufiger als drei mal in der Woche an.  

 
Überzetz von Michał Pyka 
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FORMY ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH  
ORAZ KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH  

W OBIEKCIE FLOATING ARENA W SZCZECINIE 
 
 
 

Wstęp 

 
Przyśpieszenie tempa rozwoju regionalnego kraju jest jednym  z warun-

ków wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Potrzebę 
rozwoju regionalnego uznano za jeden z priorytetów rozwoju Polski, zapisując 
go jako cel w Strategii rozwoju kraju na lata 2007–2015 [2006]. Inwestycja 
w rozwój infrastruktury sportowej, stworzenie nowoczesnego ośrodka sportu 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym jest wielką szansą dla regionu  
i  jego mieszkańców. Takim obiektem stał się nowo wybudowany basen 
w Szczecinie – Floating Arena. Jest to kompleks sportowy, w którego skład 
wchodzą dwa baseny spełniające wszystkie normy klasy olimpijskiej. Jeśli ja-
kieś miasto chciałoby się ubiegać o organizację zawodów o randze globalnej, 
powinno dysponować kompleksem, na którego terenie znajdują się przynaj-
mniej dwa baseny o wymiarach olimpijskich (jeden do rywalizacji, drugi do 
rozgrzewki), a także spełniającym inne warunki, narzucone przez międzynaro-
dową organizację pływacką – FINA. W Polsce tylko jeden basen przystosowa-
ny jest do przeprowadzenia zawodów na tak wysokim poziomie – jest to Flo-
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ating Arena, która znajduje się w Szczecinie [Marczyński, 2011; Pływanie..., 
2011].  

Celem artykułu jest prezentacja nowoczesnego kompleksu sportowego, 
przedstawienie obiektu oraz możliwości rozgrywania zawodów sportowych, 
uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, a także różnorodnych 
usług na rzecz środowiska lokalnego oraz regionalnego w zakresie organizacji 
imprez sportowych, szkoleń, kursów i edukacji. Podstawowa teza pracy brzmi: 
upowszechnienie sportu i rekreacji w regionie jest szansą rozwoju regionalnego 
oraz wzrostu konkurencyjności Polski. 

 
 

1. Opis kompleksu Floating Arena Szczecin 

 
Nowoczesny, 50-metrowy basen pływacki wybudowano w kilkanaście 

miesięcy. Basen wybudowała firma Eiffage Budownictwo Mitex SA Warszawa. 
Koszt inwestycji to ponad 62 mln zł. Budowa była realizowana ze środków 
własnych gminy oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT). Dofinansowanie 
z MSiT wyniosło 31,2 mln zł. Nowy basen powstał obok istniejącej 25-metro-
wej pływalni krytej, należącej do Szczecińskiego Domu Sportu i jest z nią połą-
czony. Dzięki temu powstał kompleks sportowy obejmujący dwa baseny: krytą 
pływalnię 50 m oraz krytą pływalnię 25 m. Kryta pływalnia 50 m liczy 10 to-
rów pływackich o długości 50 metrów każdy. Na trybunach może zasiąść  
1750 osób. Są też pomieszczenia dla prasy, ratowników, szatnie dla sportow-
ców i widzów oraz ogólnodostępne gabinety odnowy. Przed budynkiem po-
wstały parkingi dla około 100 samochodów osobowych oraz 6 stanowisk dla 
autobusów. Dzięki połączeniu z mniejszym basenem krytym obiekt spełnia 
wszystkie normy klasy olimpijskiej. 

W skład nowo powstałego kompleksu sportowego wchodzą następujące 
obiekty sportowe [Programy..., 2011]:  

– kryta pływalnia 50 m z możliwością podziału ruchomym pomostem na 
dwie 25-metrowe części, co łącznie daje 20 torów pływackich o długo-
ści 25 m,  

– kryta pływalnia 25 m (6 torów) połączona z pływalnią 50 m, 
– basen do nauki pływania, 
– hala sportowa, 
– sala gimnastyczna, 
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– siłownia ogólna wyposażona w kompleksowy sprzęt firmy „TECHNO-
GYM” (w tym również moduły KINESIS OMEGA), 

– siłownia specjalistyczna – pływacka, wyposażona w trenażery firmy 
„VASA”, 

– dwie sale do ćwiczeń ogólnorozwojowych, zlokalizowane na pływalni 
50 m, 

– dwie sale konferencyjne, 
– bursa sportowa wraz ze stołówką sportową, z 42 miejscami noclego-

wymi, z podjętą decyzją o rozbudowie do 100 miejsc. 
W kompleksie znajdują się następujące urządzenia treningowo-badawcze [Pro-
gramy..., 2011]: 

– kanał z przeciwprądem wraz z systemem kamer, 
– komputerowy program do analizy techniki pływania, 
– aparat Aquatrainer – VO2 max (ocena wydajności mechanizmów ener-

getycznych), 
– aparat LP 420 Lange (biochemiczna analiza i interpretacja wyników 

badań krwi spoczynkowej i powysiłkowej), 
– przenośne aparaty Scout do bieżącego monitoringu treningu, 
– aparat wibracyjny „Vibrotrainer” do treningu siły mięśniowej i regene-

racji powysiłkowej, 
– dynamometr do pomiaru siły ciągu w wodzie, 
– kamera do filmów podwodnych.  
Floating Arena Szczecin ma dział odnowy biologicznej i rehabilitacji po-

urazowej, w którego skład wchodzi kompleksowe wyposażenie na najwyższym, 
światowym poziomie, niezbędne do potrzeb diagnostyki i treningu, rehabilitacji 
pooperacyjnej i pourazowej oraz regeneracji po treningu i poprawy wydolności 
zawodników. Wyposażenie ośrodka obejmuje innowacyjne systemy stosowane 
w wiodących placówkach badawczych i ośrodkach przygotowań na świecie. 
Baza sprzętowa umożliwia w pełni kompleksową opiekę nad zawodnikami 
z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów, między innymi [Progra-
my..., 2011]: 

1. BIODEX SYSTEM PRO4 – zestaw do oceny i treningu izokinetyczne-
go układu kostno-mięśniowego. Umożliwia on prowadzenie pomiarów w wa-
runkach izometrycznych, izokinetycznych, izotonicznych ruchu biernego, reak-
tywnej pracy ekscentrycznej; pomiarów dla grup mięśniowych obsługujących 
stawy: biodrowy, kolanowy, skokowy, barkowy, łokciowy, nadgarstkowy; po-
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miarów momentu siły i pomiary prędkości ruchu obrotowego. Umożliwia okre-
ślenie postępu danego zawodnika oraz ocenę kończyny lewej i prawej. 

2. VACUSPORT – jako pierwszy w Polsce ośrodek ma nowoczesne urzą-
dzenia do regeneracji sportowców, oparte na opracowanej przez NASA techno-
logii przerywanego podciśnienia, stosowanej w lotach kosmicznych. Służy ono 
do terapii mikrourazów kończyn dolnych i skraca czas regeneracji po wysiłku 
fizycznym.  

3. DEEP OSCILLATION – urządzenie umożliwiające wczesną interwen-
cję po świeżych urazach, powstałych na przykład wskutek przeciążeń.  

4. BODYFLOW – system służący do terapii stanów pourazowych i po-
prawy wydolności zawodników. Jest to najnowsza technologia elektrostymula-
cji mięśni gładkich naczyń chłonnych. 

5. Nowoczesne systemy odnowy biologicznej, obejmujące między innymi 
urządzenia do hydromasażu bez kontaktu z wodą, saunę i łaźnię parową. 

6. Baza hydroterapii obejmująca wanny automatyczne do masażu całego 
ciała i masażu podwodnego, bicze szkockie oraz wanny do kąpieli wirowych 
kończyn. 

7. Systemy fizykoterapeutyczne obejmujące urządzenia oparte na najnow-
szych technologiach. 

8. Kinezyterapia zawierająca urządzenia do pooperacyjnej i pourazowej 
terapii kończyn CPM. 

Obecnie ośrodek jest najprawdopodobniej jedynym obiektem w Polsce 
umożliwiającym przygotowanie treningowe, diagnostykę, regenerację po wy-
siłku i odnowę biologiczną oraz terapię w sposób kompleksowy i z wykorzysta-
niem najnowocześniejszych, światowych technologii. 

 
 

2. Szczecin – nowoczesne centrum pływackie 

 
Dzięki wybudowaniu obiektu Szczecin jest jednym z ważniejszych ośrod-

ków pływackich, i to nie tylko w kraju. Chcąc wykorzystać potencjał nowo 
powstałego zespołu obiektów i urządzeń treningowo-badawczych, przy Floating 
Arena powstaje Szczeciński Ośrodek Szkolenia Wyczynowego (SOSW) w pły-
waniu [Programy..., 2011]. Celem działania SOSW jest podniesienie jakości na 
wszystkich poziomach szkolenia polskich pływaków. Obecna baza i system 
szkolenia w Polsce, zarówno zawodników, jak i trenerów, nie nadąża za tren-
dami światowymi. Nowo otwarty kompleks sportowy umożliwia stworzenie 
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takiego systemu szkoleniowo-badawczego, który przybliży nas do osiągnięć 
tego typu ośrodków na świecie. Możliwa jest wieloletnia, systematyczna analiza 
wyników badań i testów uzyskanych na tych samych urządzeniach, w tych sa-
mych warunkach (standaryzacja), co przyczyni się do wyciągnięcia wniosków, 
które w konsekwencji pomogą w istotny sposób poprawić pozycję polskiego 
pływania na arenie międzynarodowej. Oferta skierowana jest zarówno do adep-
tów sztuki pływania, jak i zawodników z czołówki krajowej i światowej. Doce-
lowo szkoleniem i monitoringiem naukowo-badawczym mają być objęte: 

– kadry wojewódzkie młodzików, 
– kadry wojewódzkie juniorów, 
– kadry mistrzostwa sportowego, 
– kadra narodowa juniorów, 
– kadra narodowa seniorów, 
– kadra olimpijska,  
– akademickie centra szkolenia sportowego, 

a także: 
– Polskie Pływanie Paraolimpijskie, 
– Polski Związek Triatlonu, 
– Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego. 

Praca Ośrodka SOSW będzie obejmować dwa kierunki: szkoleniowy i nauko-
wo-badawczy [Programy..., 2011].  

Kierunek szkoleniowy. Dysponując dwoma pływalniami (25 m i 50 m), 
zlokalizowanymi pod jednym dachem, wzorem ośrodków w USA i Australii 
można taki zaplanować trening, by dostarczać  zróżnicowanych bodźców tre-
ningowych w każdym mikrocyklu. Wyposażenie obiektu w najnowocześniejszy 
na świecie sprzęt do kształtowania siły ogólnej i specjalnej powoduje, że ośro-
dek szczeciński jest jedynym tego typu miejscem w Polsce. W celu zoptymali-
zowania bieżącego treningu ośrodek proponuje cykliczne przeprowadzanie 
następujących testów: 

a) testów w wodzie: 
– testy mleczanowe 8 x 100, 8 x 200, 4 x 400, 
– testy siły ciągu (dynamometr); 

b) testy na lądzie: 
– test mleczanowy na trenażerze „Vasa”, 
– test siły na urządzeniach „Technogym”. 

 



646 B. Florkiewicz, T. Zwierko, J. Krzepota, W. Łubkowska, J. Troszczyński 

 

Kierunek naukowo-badawczy, obejmujący następujące zagadnienia: 
I. Wykorzystanie kanału z przeciwprądem do badań wydolnościowych 

[Testy..., 2010]: 
1.  Ocena wydajności mechanizmów energetycznych: 

a) wyznaczania wskaźników mocy maksymalnej: 
– maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max), 
– maksymalny dług tlenowy, 
– maksymalna wentylacja płuc, 
– maksymalne stężenie mleczanu we krwi; 

b) wyznaczanie progów metabolicznych: 
– próg przemian tlenowych (PPA) i beztlenowych (PPB), 
– indywidualny próg beztlenowy (IAT) i maksymalna równowa-

ga mleczanowa (MLSS); 
c) określanie tempa mobilizacji rezerw funkcjonalnych ustroju – czas 

osiągnięcia maksymalnych dla danego rodzaju wysiłku wielkości 
pochłaniania tlenu (VO2); 

d) wyznaczanie zdolności do długotrwałego utrzymywania wysokie-
go poziomu reakcji energetycznych – czas utrzymania maksymal-
nych dla danego rodzaju pracy wielkości pochłaniania tlenu czy 
wentylacji płuc; 

e) określanie poziomu ekonomiczności pływania; 
f) określanie poziomu zdolności mobilizacji rezerw funkcjonalnych –

wskaźnik stosunku VO2 podczas pływania na poziomie prędkości 
startowej do VO2max. 

2. Kontrola poziomu przygotowania siłowego: 
a) siła maksymalna (analiza wartości siły i przebiegu krzywej przyło- 

żenia siły w stosunku do teoretycznie „idealnej” struktury ruchu); 
b) siła ciągu; 
c) siła zrywowa; 
d) wytrzymałość siłowa. 

3. Kontrola poziomu szybkości z zastosowaniem techniki wideo i kompu-
terowej analizy danych: 

a) poziom maksymalnej prędkości pływania (m/s), frekwencja 
(1/min), długość kroku pływackiego, prędkość ruchu dłoni w po-
szczególnych fazach pociągnięcia podczas pływania z maksymal-
ną prędkością; 

b) czas reakcji startowej; 
c) ocena efektywności lotu, wejścia do wody i poślizgu. 
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4. Badania biochemiczne i morfologiczne krwi. 
5. Ocena techniki pływania. 
II. Badania fizjologiczne w kanale z przeciwprądem, badania wysiłkowe 

układu oddychania i krążenia (VO2max) [Testy..., 2011]: 
1. System BIODEX służący do oceny i treningu izokinetycznego układu 

kostno-mięśniowego; pomiary momentu siły i prędkości ruchu obrotowego. 
System umożliwia ocenę postępu danego zawodnika. 

2. Badania genetyczne określające predyspozycje do poszczególnych kon-
kurencji przez nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. 

3. Badania psychologiczne – testy psychologiczne ustalające strukturę 
psychomotoryczną zawodnika – nawiązanie współpracy z psychologiem sportu 
[Gracz, Sankowski, 2007; Jarvis, 2003; Psychologia…, 2004]. 
Zakłada się, że korzyści ze współpracy z psychologiem mogą być następujące: 

– zwiększona wydajność podczas treningu, 
– przezwyciężanie negatywnych następstw stresu, 
– skuteczniejsze radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, na przykład zmę-

czeniem, „słabymi dniami”,  
– wypracowanie indywidualnych narzędzi polepszających jakość pracy 

zawodnika nad sobą, 
– zwiększenie satysfakcji z kontaktów intrapersonalnych i interpersonalnych, 
– poprawa umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie z czynnikami,  
– widoczny wzrost poczucia pewności siebie zawodnika/trenera, 
– podniesienie jakości działania zawodnika, 
– wyznaczenie optymalnego poziomu motywacji zawodnika, 
– wzrost wiary we własne umiejętności oraz zdiagnozowanie optymalne-

go poziomu aspiracji zawodnika, np. po okresie kontuzji. 
4. Edukacja żywieniowa – współpraca z dietetykiem sportowym ze sto-

łówki w bursie sportowej [Olek, 2005]. Sposób żywienia ma istotny wpływ na 
stan zdrowia i prawidłowy rozwój organizmu sportowca, a także na jego wy-
dolność i szybkość reakcji. Wiedza na temat zasad żywienia w uprawianej dys-
cyplinie sportu jest więc niezbędna każdemu zawodnikowi, a także jego rodzi-
com i trenerom. Edukacja żywieniowa powinna być stałym elementem procesu 
szkoleniowego, należy ją prowadzić systematycznie i dostosowywać do wieku 
sportowca. 
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3. Floating Arena – miejsce organizacji wielkich imprez sportowych  

 
Dzięki swoim parametrom Floating Arena Szczecin jest miejscem organi-

zacji wielkich imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym. Średnio co dwa 
tygodnie na nowym obiekcie odbywa się impreza związana ze sportami wod-
nymi. 

1. Mistrzostwa Polski oraz mistrzostwa Europy w pływaniu. W grudniu 
2010 roku odbyły się Pływackie Mistrzostwa Polski. W grudniu 2011 roku na 
nowej pływalni odbędą się mistrzostwa Europy na krótkim torze (pływalnia 
Floating Arena specjalnie na tę imprezę będzie podzielona na połowę). Impreza 
odbędzie się pod auspicjami Europejskiej Federacji Pływackiej LEN, która zde-
cydowała, że przyszłoroczne mistrzostwa Europy na krótkim basenie odbędą się 
w Szczecinie. Na uroczystość otwarcia basenu przyjechali więc jej prezydent, 
Nory Kruchten, i dyrektor generalny, Laszlo Szakadati. Szczecin konkurował  
z Madrytem, Sztokholmem i Manchesterem. Szczecińska oferta spodobała się 
najbardziej. Potwierdza się, że jest to wielki sukces miasta i dowód na słuszność 
decyzji w sprawie realizacji dużych inwestycji sportowych.  Szczecin będzie 
gościł najlepszych pływaków kontynentu (przyjedzie 600 zawodników z ok. 40 
państw, plus trenerzy, działacze federacji pływackich, goście specjalni). 

2. Międzynarodowy Turniej Kajak Polo. W dniach 9–10 kwietnia 2011 
roku Floating Arena w Szczecinie była gospodarzem pierwszego w polskiej 
historii kajak polo, turnieju na pełnowymiarowym boisku krytym. Rozegrała się 
tam prawdziwa wodna batalia o mistrzostwo w najbardziej widowiskowej dys-
cyplinie kajakowej. W wydarzeniu wzięło udział szesnaście drużyn, w tym go-
ście z Czech, Danii i Niemiec. Kajak polo jest jedyną zespołową dyscypliną 
kajakową. Zasady gry to połączenie zasad rugby, piłki ręcznej i koszykówki 
z kajakami. Za sprawą organizacji Międzynarodowego Turnieju Kajak Polo 
Seniorów, szczeciński obiekt stał się gospodarzem jednej z najważniejszych 
międzynarodowych imprez kajak polo. Poza klasą samego obiektu atutami 
Szczecina jest lokalizacja na mapie Polski oraz to, że na przełomie marca 
i kwietnia brakuje w regionie imprez na porównywalnym poziomie. Zgoda 
szczecińskich władz na zorganizowanie turnieju jest ogromnym sukcesem, któ-
ry może się przyczynić do rozwoju dyscypliny. Duże zainteresowanie zagra-
nicznych drużyn pozwala twierdzić, że w kolejnych latach Szczecin może być 
gospodarzem jednej z najbardziej prestiżowych imprez zimowo-wiosennych 
w regionie.  
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3. Klubowy Puchar Świata w Pływaniu w Płetwach. Zawody odbyły się 
w dniach 15–17 kwietnia 2011 roku. Organizatorem był Polski Związek Płetwo-
nurkowania i Szczecin. W zawodach Klubowego Pucharu Świata w płetwonur-
kowaniu rozgrywanego na Floating Arena w Szczecinie wzięło udział 230 za-
wodników z 35 klubów: z Rosji, Chin, Kolumbii, Włoch, Niemiec, Ukrainy, 
Litwy, Białorusi, Belgii, Danii, Czech,  Francji oraz Polski. 

4. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w ramach OOM w piłce wod-
nej – 27 marca 2011 roku. 

 
 

4. Floating Arena – obiekt służący zarówno profesjonalnym pływakom,  
jak i uczniom szczecińskich szkół 

      
Celem imprezy „Soboty pływackie” jest popularyzacja pływania wśród 

dzieci i młodzieży szczecińskich szkół podstawowych,  a jej organizatorem jest 
Miejski Klub Pływacki i Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Przez 
rywalizację sportową młodzieży niezrzeszonej w klubach i organizacjach spor-
towych odbywa się propagowanie sportu pływackiego wraz z jego pozytywny-
mi aspektami zdrowotnymi, wychowawczymi i społecznymi. Impreza jest roz-
grywana cyklicznie na pływalni Szczecińskiego Domu Sportu (Floating Arena) 
dla szkół podstawowych i gimnazjum. W zawodach uczestniczą dzieci i mło-
dzież w kategoriach wiekowych  9, 10, 11, 12, 13 lat, w następujących konku-
rencjach:  

9, 10, 11 lat:  
– 25 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców – tylko dzieci 11-letnie, 
– 25 m kraulem dziewcząt i chłopców, 
– 25 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców, 
– sztafeta mieszana 4 x 25 m kraulem; 
12, 13 lat:  
– 50 m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców, 
– 50 m kraulem dziewcząt i chłopców, 
– 50 m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców, 
– sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem dowolnym. 
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5. Kuźnia olimpijska – powszechny program nauki pływania 

 
Miejski Klub Pływacki w Szczecinie, wychodząc naprzeciw potrzebom 

edukacji pływackiej dzieci i młodzieży, z dniem otwarcia Floating Arena powo-
łał do życia Kuźnię Olimpijską – szkółkę pływacką dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych niezrzeszonych w MKP. Jest to nowa oferta sportowo-rekreacyjna dla 
mieszkańców Szczecina pragnących nauczyć się pływać, doskonalić swoje 
umiejętności pływackie lub po prostu zdrowo spędzić czas (w obiektach Szcze-
cińskiego Domu Sportu (basen mały, 10-metrowy, basen 25-metrowy, nowy 
olimpijski basen 50-metrowy) pod okiem doświadczonych trenerów pływania 
MKP. Kuźnia Olimpijska została oparta na wieloletnich doświadczeniach śro-
dowiska pływackiego. Głównym celem jej utworzenia było stworzenie coraz 
lepszych warunków do nauki i doskonalenia pływania, stwarzanych przez mia-
sto (bezpośredni partner w działaniach Kuźni Olimpijskiej) szerokiej rzeszy 
szczecinian. Ponadto chodziło o zachęcenie coraz większej liczby młodych 
ludzi do zdrowego  i sportowego trybu życia, a co za tym idzie, umożliwienie 
trenerom obserwacji dzieci, które mają predyspozycje do treningu pływackiego 
i osiągania najwyższych celów sportowych w Centrum Kształcenia Sportowego 
w Szczecinie (szkoła współpracująca z klubem, która ma klasy pływackie na 
każdym poziomie: szkoła podstawowa, gimnazjum sportowe oraz liceum spor-
towe wraz ze szkołą mistrzostwa sportowego). Bardzo ważne jest też zadowole-
nie osób, które nie wiążą pływania ze sportem, ale z rekreacją, rozumianą jako 
rzecz utylitarna, prozdrowotna i pełna relaksacji. 

 
 

6. Floating Arena dla Szczecinian 

 
Szczecinianie mogą korzystać z basenu od dnia jego otwarcia. W dni po-

wszednie obiekt jest dostępny w godzinach 10–16 oraz 19–22, w sobotę w go-
dzinach 10–22, a w niedzielę od 6 do 22. Godzinny bilet kosztuje 10 zł (ulgowy  
5 zł – przysługuje dzieciom i młodzieży do 16 lat za okazaniem legitymacji 
szkolnej).  
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Zakończenie 

 
Obiekt sportowy Floating Arena Szczecin niewątpliwie stwarza szansę na 

przyśpieszenie rozwoju regionu oraz podniesieniu konkurencyjności regionu, 
a także Polski. W artykule przedstawiono nie tylko zalety otwarcia nowego 
obiektu sportowego, ale również korzyści wynikające z upowszechnienia sportu 
i rekreacji w regionie. Dzięki otwarciu Floating Arena wzrośnie ranga i atrak-
cyjność regionu szczecińskiego, co pozwoli na lepszą realizację zapisów strate-
gii rozwoju, a także umożliwi współpracę z innymi instytucjami, zainteresowa-
nymi aktywizacją społeczności lokalnej.  
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SZCZECIN FLOATING ARENA –  

SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND SCIENTIFIC RESEARCH 

 
 

Summary 
 
Accelerating regional development is one of the key factors in increasing Poland’s 

attractiveness  on the international scene. Investing in sports facilities and creating 
sports centres on international level means opportunities for the region and its inhabi-
tants. Newly opened Szczecin Floating Arena is such a sports centre, consisting of two 
swimm-ing pools meeting Olympic standards. The aim of this article is to present the 
Floating Arena sports centre, its facilities and the opportunities they give for organising 
sports tournaments, as well as sports and recreational offer for the local community that 
the centre can provide, including sports events, training and educational programmes. 
The main thesis is that promoting sports activities in the region provides an opportunity 
for regional development and increasing Poland’s attractiveness. The analysis includes 
presentation of benefits arising from the opening of such a centre, as well as advantages 
of promoting sports and recreational activities in the region. The opening of Floating 
Arena sports centre will definitely increase the attractiveness of the Szczecin region, 
which in turn will help to more fully implement the development strategy and enhance 
cooperation with other institutions interested in stimulating the local community. 

 
Translation by  Karolina Andrzejewska 
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